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ПЕРЕДМОВА

Для людини є природним сприймати себе, близьких, знайомих, співвітчиз
ників, представників інших спільнот і культур, а також суспільне буття загалом 
крізь призму уявлень, соціально-психологічних та соціокультурних стереотипів, 
моральних критеріїв, світоглядних орієнтацій, різноманітного знання, ідей та тео
рій, що сформували її як особистість у певний конкретно-історичний час у певно
му суспільстві. Для наших сучасників до такого сприйняття так чи інакше пері
одично додається ідентифікаційний фільтр національного, адже нації та ідеологія 
націоналізму давно стали потужним фактором, що реально впливає на життя на
родів. Звісно, що так було не завжди, адже час існування навіть найраніше сфор
мованих націй є набагато коротшим порівняно з усією історією людства.

Справді, було б перебільшенням твердити, що виникнення націй геть губиться 
у пітьмі тисячоліть. Однак це не означає, що можна легко встановити час заро
дження процесів націотворення. Нація як певна історично повстала політична та 
соціальна реальність існує об’єктивно. Оскільки ж вона специфічно відображаєть
ся в індивідуальному людському сприйнятті та осмисленні, то у судженнях різних 
дослідників про витоки націй немає одностайності. Не є винятком щодо цього та
кож і українська нація. Аби спробувати відповісти на запитання про те, від якого 
часу вона бере свій початок, можна, звісно, скористатися якоюсь із теорій нації, 
яких є чимало у сучасній світовій науці. Утім, обрати для цього прийнятну теорію 
доволі складно серед численних наукових розробок, присвячених питанням націо- 
генези. Адже автори цих праць нерідко дбають насамперед про зовнішню струн
кість і достатню розгалуженість спеціальної термінології, а також оригінальність 
власних думок, підкріплених фактами, нащипаними з історичних “грядок” різних 
епох і країн. До того ж процес націотворення, попри наявність певних, виявлених 
дослідниками універсальних “лекал”, не є стандартизованим -  насправді у кожно
го народу він проявляється неповторно. Як видається, правильно зорієнтуватися 
щодо часових меж зародження української нації та встановити її сутнісні прикме
ти й особливості можна тільки на основі ретельного вивчення широкого масиву 
надійних історичних джерел, а також, звісно, за умови чіткого сформулювання 
дослідником найважливіших теоретичних засад нації.

На наш погляд, перспективний дослідницький пошук у цьому напрямі слід про
водити приблизно від середини XVI до середини XVII ст., тобто у час повстання, 
зокрема, двох уній на теренах Центрально-Східної Європи -  політичної Люблінської. 
1569 р., наслідком якої було об’єднання більшості українських земель у складі Ко
рони Польської, а також церковної Берестейської 1596 р., що призвела до розколу,
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П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Православної церкви та загострення конфесійної боротьби в українському суспільс
тві. У зазначених хронологічних межах в Україні постала протонаціональна держа
ва -  Військо Запорозьке. Помітно інтенсифікувалися політичні та культурні проце
си. Виникло книгодрукування, яке стало потужним інструментом впливу на культу
ру, уми та свідомість людей. По Берестейському церковному соборі 1596 р. напри
кінці другого десятиліття XVII ст. було відновлено ієрархію Православної церкви. 
Утім, зародження української ранньомодерної нації на практиці не було таким дов
гим. Насправді умовно взяте нами століття від середини XVI до середини XVII ст. 
переважно було часом накопичення культурної, етносоціальної та політичної енергії 
українського народу, що вилилася, як буде показано у цій праці, у продуктивний 
процес націотворення перших десятиліть XVII ст.

Зазначена проблематика вочевидь потребує не загальних публіцистичних або 
романтизованих розмірковувань, яких є чимало у вітчизняній літературі різних 
жанрів. Натомість гострою є необхідність у науковому осмисленні зародження 
національної ідентичності українців кріз призму найбільш значущих і, водночас, 
цілком конкретних подій, явищ, фактів. Оскільки йдеться про ранньомодерну добу 
в історії України, то вивчення національного мусить іти нога в ногу з досліджен
ням конфесійного. У цьому контексті особливу увагу привертають політичні по
трясіння у суспільстві, адже вони зазвичай активізують процес націогенези. В іс
торії України періодом великих політичних, релігійних та свідомісних зрушень 
у житті її народу стала боротьба наприкінці другого та на початку третього деся
тиліть XVII ст. за відновлення і зміцнення православної церковної ієрархії. Отже, 
пропонована увазі читача книга націлена на вивчення питань зародження процесів 
націотворення українського етносу у їх взаємозв’язку з питаннями віри. Власне, 
йдеться про погляд на націотворення в Україні насамперед крізь призму боротьби 
за відродження ієрархії Православної церкви. На практиці ця боротьба виконувала 
роль своєрідного тигля, за допомогою якого українська нація відпивалася у її ран- 
ньомодерних формах.

Не секрет, що в історії православ’я в Україні були часи великих випробувань, 
які перевіряли православних на твердість віри, а їхню Церкву -  на організаційну 
міцність, здатність до виживання й оновлення. З таким викликом Православна 
церква у Речі Посполитій (Київська митрополія) зіткнулася наприкінці XVI ст. 
Кризові явища, які у цей час вона переживала, не в останню чергу були зумовлені 
політичною та адміністративною залежністю православного духовенства від світ
ської влади -  як державної, так і окремих представників магнатів та шляхти, що, 
у кінцевому підсумку, посилювало неефективність управління та загальне розлад
нання церковної організації. Серед можновладців утвердилося ставлення до цер
ковних посад як засобу збагачення. Поширеним стало нехтування пастирськими 
обов’язками багатими світськими особами, котрі прибирали до своїх рук ті чи ті 
церковні пости. На низькому рівні були моральність і освіченість священно
служителів, а також богословська наука.

Тим часом на тлі реформаційних впливів на релігійну свідомість українського 
суспільства, поширення братського руху, книгодрукування, зростання інтересу ми
6



Передмова

рян до Святого Письма, процесів так званої конфесіоналізації, що від другої полови
ни XVI ст. охопила християнство у Європі*, стала вагомішою роль у церковному 
житті православної шляхти (в тому числі через її участь у церковних соборах), а та
кож міщан-братчиків. Причому останні вбачали шлях оновлення Церкви не тільки 
у поширенні освіти та книгодрукування, а й в  активній боротьбі за дотримання 
церковних канонів і правил, норм релігійної моралі, проти недостойних священиків 
та архієреїв. У цій справі братства отримали підтримку від східних патріархів. Проте 
в Україні та Білорусії православні церковні ієрархи зовсім не поспішали зректися 
мирських спокус і дати своїй пастві приклад християнського благочестя і подвиж
ництва. Вони хотіли реформувати Церкву в такий спосіб, аби, з одного боку, позбу
тися надмірного втручання у церковні справи світської влади та мирян, а з іншого -  
домогтися зміцнення своєї духовної влади і забезпечити собі привілейоване стано
вище у Речі Посполитій подібно до духовенства Католицької церкви. Митрополит 
та єпископи Православної церкви вирішили досягти своїх цілей через підпорядку
вання на певних умовах Київської митрополії владі Папи Римського. У цьому вони 
заручилися енергійною підтримкою польського короля-католика Сигізмунда III. 
Назустріч їхнім унійним прагненням пішла також Римська курія, котра, утім, після 
Тридентського собору середини 1540-х -  початку 1560-х рр. (на якому прийнято 
радикальні рішення, спрямовані на зміцнення Католицької церкви та її безкомпромі
сну боротьбу з протестантизмом) не збиралася розглядати ієрархів Київської митро
полії як рівноправну сторону на переговорах про об’єднання Католицької та Право
славної церков.

1596 р. було укладено Берестейську церковну унію1 Більшість ієрархів Київ-

* Під конфесіоналізацією дослідники розуміють, зокрема, релігійну інтелектуальну, догматич
ну, морально-ціннісну, правову та організаційну стабілізацію церковних структур християнських 
конфесій, які виокремилися в ході релігійного розколу під час Реформації, поширювали свої впливи 
у європейських країнах Нового часу, протистояли зовнішньому втручанню за допомогою політич
них і дипломатичних засобів, у тому числі позацерковних, а також глобально вплинули на соціаль
не, політичне та культурне життя тогочасного суспільства загалом {Дмитриев М. В. Центробежные 
и центростремительные тенденции в развитии европейского христианства в ХУІ-ХУІІвв. // 
Дмитриев М. В., ФлоряБ.Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая 
борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI -  начале XVII вв. -  Часть I. Брестская уния 1596 г. 
Исторические причины события / Ред. Б. Н. Флоря. -  М., 1996. -  С. 26,27).

Висвітленню Берестейської церковної унії 1596 р. та її наслідків присвячено чимало праць, 
автори яких дотримуються різних метологічних засад, а також конфесійних орієнтацій. Див., 
напр.: Плохий С. Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях 
в ХУІ-ХУІІ вв. -  К., 1989; Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне 
покоління: Матеріали Перших “Берестейських читань” Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовт
ня 1994 р. / Ред. Б. Гудзяк, О. Турій. -  Львів, 1995; Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII 
столітті: Матеріали Других “Берестейських читань”. Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1-6 лютого 
1995 р. / Ред. Б. Гудзяк, О. Турій. -  Львів, 1996; Берестейська унія і українська культура XVII ст.: 
Матеріали Третіх “Берестейських читань”. Львів, Київ, Харків, 20—23 червня 1995 р. / Ред. Б. Гу
дзяк, О. Турій. -  Львів, 1996; Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті: Мате
ріали Четвертих “Берестейських читань”. Львів, Луцьк, Київ, 2-6 червня 1995 р. / Ред. Б. Гудзяк,
0. Турій. -  Львів, 1997; Дмитриев М. В., Флоря Б. Я, Яковенко С. Г. Указ. раб.; Дмитриев М. В.,
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ської митрополії вийшла з-під підпорядкування Константинопольському патріар
хату і визнала владну зверхність Папи Римського. Виникла Уніатська церква, яка 
отримала цілковиту підтримку Сигізмунда ПІ. Православна церква у Речі Поспо
литій фактично опинилася поза законом. Проте православні віруючі у своїй масі 
не сприйняли унійну ініціативу церковних ієрархів, не змінили релігійних переко
нань і продовжували зберігати вірність своїй конфесії. Отож, Берестейська 
церковна унія породила затяжний конфлікт на релігійному ґрунті в українському 
суспільстві, в ході якого православні обстоювали свою віру та конфесійні права.

На межі другого і третього десятиліть XVII ст. в Україні досягла піку боротьба 
за відновлення православної церковної ієрархії. Від її результатів значною мірою 
залежала подальша доля Православної церкви у Речі Посполитій. Завдання рестав
рації православної церковної ієрархії, яке вже на початку 1620-х років було не 
тільки на передньому плані конфесійної боротьби представників різних соціаль
них станів України та Білорусії, а й перейшло у стадію практичної його реалізації, 
фактично зводилося до відновлення традиційної організаційної структури та 
управління Православної церкви, які вона мала напередодні Берестейського цер
ковного собору 1596 р. Звісно, Православна церква у Речі Посполитій початку 
1590-х років відрізнялася від Руської православної церкви періоду її організацій
ного становлення у Київській Русі1 3 плином часу Київська (Руська) митрополія 
втратила єдність, митрополичу резиденцію було неодноразово перенесено. На ме
жі XIII-XrV ст. митрополит переїхав з Києва до Володимира над Клязьмою, 
а 1325 р. -  до Москви. В кінцевому підсумку через певні політичні причини Київська 
митрополія виявилася поділеною між Великим князівством Литовським, Короною 
Польською та Московським великим князівством. Проявом відцентрових процесів 
у Київській митрополії стало, наприклад, те, що на початку XIV ст. було створено 
Галицьку митрополію у складі Володимирської, Перемишльської, Луцької, Туров- 
ської та Холмської єпархій. Причому упродовж цього століття Галицьку митропо
лію декілька разів ліквідовували та відновлювали, аж доки 1415 р. вона остаточно 
не припинила своє існування. Після Кревської унії 1386 р. Православна церква у 
Короні Польській та Великому князівстві Литовському перейшла під юрисдикцію

Заборовский Л. В., ТуриповА. А., Флоря Б. Н. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая 
борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI -  первой половине XVII в. -  Часть 2. Брестская 
уния 1596 г.: Исторические последствия события / Ред. Б. Н. Флоря. -  М., 1999; Гудзях. Б. Криза 
і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. -  Львів, 
2000; Chodynicki К. Koscioi Prawoslawny a Rzeczpospolita Polska. 1370-1632. -  Warszawa, 1934; 
Halecki O. Od unii florenckiej do unii breskiej. -  Lublin, 1997. -  T. 1-2; Kempa T. Wobec 
kontrreformacji. Protestanci і prawoslawni w obronie swobod wyznaniowych w Rzeczypospolitej w 
koricu XVI і w pierwszej pdowie XVII wieku. -  Torun, 2007.

1 Докладніше див.: Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской 
Руси Х-ХИ вв. -  СПб., 1913; Голубинский Е. Е. История русской церкви. -  М., 1880. -  Т. 1. -  Ч. 1- 
2; Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХІП вв. -  М., 1989; Рорре A. Panstwo 
і Koscioi па Rusi w XI wieku. -  Warszawa, 1968; Подскальски Г. Христианство и богословская 
литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). -  СПб., 1996; Ричка В. М. Церква Київської Русі. -  
К., 1997.
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литовських -  Київсько-Галицьких митрополитів (Литовська митрополія з центром 
у Новогрудку пройшла етапи організаційного становлення подібно до Галицької 
митрополії).

Остаточний розкол східнослов’янської Церкви прискорила Флорентійська цер
ковна унія (1439), метою якої було об’єднання Католицької та Православної цер
ков. У Московському великому князівстві відкинули цю унію і 1448 р. обрали ав
токефального митрополита (цей акт не визнали східні патріархи). 1458 р. завдяки 
старанням прихильників Флорентійської унії було проголошено створення Київ
ської митрополії, що ознаменувало поділ давньої Руської митрополії на дві час
тини, територіально розмежовані по кордонах Великого князівства Литовського та 
Московського великого князівства. Від 1458 р. до Берестейської церковної унії 
1596 р. Православна церква у Польсько-Литовській державі мала окрему церков
но-організаційну структуру -  Київську митрополію, що відома у джерелах під на
звою митрополія Київська, Галицька та усієї Русі, або ж -  Росії, Малої Росії. Її бу
ло поділено на дев’ять єпископій: Чернігівську (Чернігівсько-Брянську), Смолен
ську (Смоленсько-Сіверську), Полоцьку (Полоцько-Вітебську), Турово-Пінську, 
Володимиро-Берестейську, Луцько-Острозьку, Холмську (Холмсько-Белзьку), Га
лицьку та Перемишльську (Перемишльсько-Самбірську). Митрополит, який мав 
офіційний титул Архієпископа, Митрополита Київського, Галицького та усієї Русі, 
перебував не у Києві, а в Новогрудку або Вільно. Склад Київської митрополії, яка 
підпорядковувалася владі Константинопольського патріарха, зазнавав змін. Зок
рема, після захоплення на початку XVI ст. Московською державою Чернігово- 
Сіверщини та Смоленщини, Київська митрополія втратила Чернігівську та Смо
ленську єпархії. 1539 р. Галицьку єпископію перейменовано на Львівську. Право
славна церква потрапляла у дедалі більшу залежність від польських королів та ве
ликих князів литовських, які перебирали на себе певні повноваження, що належа
ли до юрисдикції патріарха. Серед іншого, це стосувалося заповнення вакансій на 
митрополичій та єпископських кафедрах. Право патронату над Церквою (належа
ло польському королю і великому князю литовському, а також представникам 
магнатерії та шляхти), у тому числі так зване “подавання хлібів духовних”, спри
чинило великі зловживання. Як зазначалося, церковні посади зазвичай отримували 
заради наживи, причому як духовні, так і світські особи, що згубно позначалося на 
православній церковній організації1

Жорстка позиція Сигізмунда III у його антиправославній політиці, яку він зай
няв після укладення Берестейської церковної унії 1596 p., поставила Православну 
церкву в дуже складне становище. Оскільки король мав право патронату над Пра

1 Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. -  К., 1994. -  С. 24-41, 79, 
172-179; Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. -  Ново
сибирск, 1998. -  С. 4, 5; Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. -  К., 1998. -  С. 206-226; 
Гудзяк Б. Зазнач, праця. -  С. 1-10; Мігопота. А. Б^икШга о^апігасуіпа Ковсіоіа ргаитеіашг^о т/ 
Роібсє V/ X-XVIII \vieku // Ковсіоі ргаитеїаютіу V/ Роксе (Іатоііе] і / ЯесЫсф паик.
І. АіЗатсіек, А. Мігопом’ісі. -  \Varszawa, 1993.-8.51,53.
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вославною церквою і, відповідно, розпоряджався єпископськими кафедрами та 
монастирями, то в його руках був владний інструмент, за допомогою якого можна 
було цілковито обезголовити Православну церкву, позбавивши її найважливіших 
ланок церковного управління. Тим часом і без цього Православна церква опинила
ся на межі повної втрати своєї ієрархії. 1607 р. помер Львівський єпископ (влади
ка) Гедеон Балабан, який свого часу був за унію Православної і Католицької цер
ков, однак напередодні Берестейського церковного собору 1596 р. змінив свою 
позицію та зберіг вірність православ’ю. По його кончині православна церковна 
ієрархія і далі животіла, оскільки ще залишався Перемишльський єпископ Михай
ло Копистенський (він також певний час поділяв унійну ідею, проте таки 
відмовився від неї). До того ж Сигізмунд III мимовільно посприяв переходу 
Львівської єпископської кафедри до рук нового православного єпископа. Сталося 
це через кадровий прорахунок короля у його політиці протегування Уніатській 
церкві. Адже Сигізмунд III погодився надати єпископство галицькому шляхтичеві 
Остафію Тисаровському, якого перед номінацією на Львівського єпископа змусили 
присягнути, що він перейде в унію. Однак О. Тисаровський, котрий восени 1607 р. 
отримав королівський привілей на єпископство, несподівано для офіційної Варшави 
заявив, що твердо триматиметься православної віри. Невдовзі його висвятив мол
давський митрополит1 Після того, як через декілька років по цьому помер 
М. Копистенський, сумна роль останнього ієрарха Київської православної 
митрополії перейшла до О. Тисаровського.

Проте вже на початку 1620-х років польська влада постала перед разюче 
неприємним та несподіваним для неї фактом відновлення православної церковної 
ієрархії. Як буде показано нижче, чимало істориків давали відповідь на запитання 
про те, що врятувало Православну церкву в Речі Посполитій, фактично приречену 
на занепад після Берестейської церковної унії 1596 р., у який спосіб і коли вона 
повернула собі архієреїв, які політичні та соціальні сили були в епіцентрі 
відповідних подій. Утім, певний інтерес в історіографії до зазначеної тематики 
зовсім не гарантує, що вона вичерпно досліджена, а всі авторські висновки 
щодо подій, про які йдеться, потрібно сприймати як аксіоми. У цьому перекону
ють історичні джерела, які дають можливість не тільки переглянути певні 
історіографічні стереотипи, а й висвітлити відновлення в Україні на початку 
1620-х років ієрархії Православної церкви насамперед з урахуванням тогочасної 
загальної політики Війська Запорозького. Ретельне дослідження в такому 
контексті руху за конфесійну свободу православних, що завершився поверненням 
Православній церкві її ієрархії, вочевидь допоможе здобути нове знання, яке по
глибить наше розуміння рівня релігійної й політичної, власне, ранньомодерної 
національної свідомості, а також політичного розвитку українського суспільства 
першої половини XVII ст., а ще -  дасть можливість встановити базові для цієї 
теми конкретні факти. Відтак можна буде, приміром, переконатися, чи досто

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  К., 1995. -  Т. 6. -  С. 387-389.
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вірними є твердження дослідників, які домінують нині в історіографії, що під 
впливом фактажу літопису Густинського монастиря називають ті чи ті дати висвя
чення в Україні Єрусалимським патріархом Феофаном православних архієреїв.

Отже, центральною темою цієї книги є зародження української нації. Серед 
іншого, це передбачає дослідження найважливіших факторів формування ранньо- 
модерної національної ідентичності українців. Розглядатиметься роль у процесах 
націотворення політично активних соціально-станових груп населення. Приділя
тиметься увага вивченню тенденцій розвитку в Україні “вченої” культури, особли
востей “української”, “руської-”, історичної та політичної свідомості тогочасного 
українського населення, міфотворчості тогочасних інтелектуалів, спрямованої на 
запорозьке козацтво, з’ясуванню ідей Руського Єрусалима та Руського Апостола. 
Розглядатимуться також особливості національного психотипу українців, їхні цін
нісні пріоритети тощо.

Серед ключових тем монографії є також політична боротьба запорозького ко
зацтва на початку 1620-х років, що була спрямована на відновлення, а також лега
лізацію ієрархії Київської православної митрополії. У фокусі дослідницької уваги 
будуть, серед іншого, події, які відбулися від 1620 р. (що в політичному плані роз
почався для козаків Війська Запорозького відправкою їхнього посольства до мос
ковського царя Михайла Федоровича) до літа 1621 р., коли запорозьке посольство 
прийняв у Варшаві Сигізмунд III напередодні вирішального зіткнення військових 
сил українських козаків і польсько-литовського війська з армією турецького сул
тана Османа II у Хотинській битві. Висвітлюватимуться також інші важливі пи
тання та події. Йдеться, зокрема, про програму боротьби за права Православної 
церкви, яку втілював у життя Іов Борецький; прибуття в Україну Єрусалимського 
патріарха Феофана та висвячення ним православних архієреїв; вступ запорожців 
до Київського братства; проведення загальної козацької військової ради за участю 
представників православного духовенства та нововисвячених архієреїв, на якій 
було прийнято рішення щодо участі запорожців у війні проти турків. Задля кращо
го розкриття переліченої вище проблематики буде показано ширший конкретно- 
історичний контекст руху за конфесійну свободу православних в Україні, який 
потужно впливав на формування ранньомодерної національної ідентичності 
українського народу, а також загальне політичне тло подій, що мали місце в той 
час у Речі Посполитій і так чи інакше фокусувалися на Україну. Йдеться про 
політику, а також, певною мірою, військову практику Війська Запорозького, спря
мовану на обстоювання корпоративних інтересів козаків як усередині країни, так
і сфері зовнішньої політики. Важливо також окреслити, якими були внутрішня 
та міжнародна політика польської влади і її конкретні дії за умов загрози 
турецької війни.
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І с т о р і о г р а ф і я  та д ж е р е л а

Теорії нації та питання націогенези

Невпинний розвиток науки зайвий раз переконує, що істина є відносною, 
а новизна щойно здобутих наукових результатів -  оманливою, оскільки будь-яке 
людське знання приречене застарівати. Особливе виразно це проявляється у цари
ні досліджень націогенези. 1991 р. американський історик Бенедикт Андерсон за
уважив, що за останніх кільканадцять років не тільки змінився сучасний світ, 
а й дивовижним чином трансформувалися дослідження націоналізму, в тому числі 
щодо методології. Відтак із виходом праць Дж. Армстронга, Джона Брейлі, Ернес
та Геллнера, Мирослава Гроха, Ентоні Сміта та деяких інших учених традиційна 
література з названої проблематики почала видаватися застарілою1

Щодо самого Б. Андерсона, то він змушений констатувати, що поняття 
“нація”, “національність”, “націоналізм” важко піддаються визначенню, а тим 
паче -  аналізу. Співчутливо ставлячись до дослідників, які нарікають на немож
ливість виробити наукову дефініцію нації -  попри реальне існування націй у ми
нулому та їхнє сучасне буття, Б. Андерсон, усе ж, зазначив: “в антропологічному 
смислі я пропоную наступне визначення нації: це уявлена політична спільнота -  
при тому уявлена як генетично обмежена і суверенна”

Своєю дефініцією нації як уявленої політичної спільноти американський 
історик вочевидь наголосив на природі останньої як певного феномена суспільної 
свідомості, власне закоріненні у людей уявлення про власну причетність до певної 
політичної спільноти, що досягається насамперед на абстрактному, глобалізо- 
ваному рівні сприйняття, поза буденними міжособистісними контактами (“Вона 
уявлена тому, що представники навіть найменшої нації ніколи не знатимуть 
більшості зі своїх співвітчизників, не зустрічатимуть і навіть не чутимуть нічого 
про них, і все ж в уяві кожного житиме образ їх співпричетності”)2

Торкаючись питання про витоки національної свідомості, Б. Андерсон особ
ливу увагу приділив впливу на останню книгодрукування. Якщо до 1500 р. 
у Європі було надруковано щонайменше 20 млн книжок, то до 1600 р. -  вже 
близько 200 млн. Серед факторів, що посприяли переходу книгодрукування 
з латини на дешеві видання розмовними мовами, був, зокрема, вплив Реформації. 
Якщо до винайдення книгодрукування Рим без особливих проблем перемагав 
єресі у Західній Європі, оскільки мав кращі за своїх опонентів “внутрішні лінії 
комунікацій”, то з поширенням книгодрукування ситуація змінилася. 1517 р. тези 
Мартіна Лютера вже через два тижні по їх написанню та віддрукуванню 
у перекладі на німецьку були в усіх куточках країни. Швидкість друку книг та зро
стання їхніх накладів спричинили жорстоку релігійно-пропагандистську війну, що

1 Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналіз
му.-К„ 2001.-С . 12.

2 Там само.-С. 19,22.
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надовго охопила Європу. Тим часом механічно репродуковані книжні мови ви
творили єдиний комунікаційний простір. Читачі, носії цих мов, почали 
усвідомлювати, що існують сотні тисяч і, навіть, мільйони людей, які належать до 
єдиного, “свого” мовного простору, а це формувало в їхній свідомості “ембріон 
національно уявленої спільноти” Друкарство надало мові стабільності. Через це 
давня лексика стабілізованих друкованих мов є зрозумілою і сучасним людям. 
Тим часом переписувачі рукописних книг кожного разу так чи. інакше “осучасню
вали” мову, що доволі швидко призводило до значної її деформації та “затуманен
ня” змісту переписаних текстів для наступних поколінь. Породжена ж друкарст
вом стабільність друкованих мов прислужилася творенню образу стародавності, 
який став центральним у суб’єктивній ідеї нації. Загалом книгодрукування, яке 
породило також “мови при владі” (що піднесло їхню політико-культурну значу
щість та вивищило їх над мовами і діалектами, яким не вдалося набути друко
ваної форми), неабияк вплинуло на процеси націогенези (“зіткнення капіталізму 
й друкарської технології з історично успадкованою строкатістю людських мов 
створило передумови для нової форми уявленої спільноти, яка вже самими своїми 
базовими структурами підготувала арену для сучасних націй”)1

Детально розглянути у нашій книзі усі наявні в сучасній світовій науці теорії 
нації, а також вичерпно охарактеризувати праці, присвячені націогенезі українців, 
немає можливості -  як через неймовірну масштабність такого завдання, так і через 
те, що наше дослідження не є історіографічним, а присвячене вивченню насампе
ред історичних та свідомісних аспектів зародження української нації у ранньомо- 
дерний час. До того ж, на сьогодні існують доступні українському читачеві дос
татньо ґрунтовні історіографічні огляди відповідної спеціальної літератури (за
рубіжної та вітчизняної). Йдеться, наприклад, про монографіїГеоргія Касьяновата 
Віталія Масненка2. Відтак, жодним чином не претендуючи на всеохопність, ми 
охарактеризуємо найприкметніші погляди та методологію деяких авторів праць із 
зазначеної проблематики.

Аби скласти уявлення про загальні теоретичні підходи та понятійний інстру
ментарій досліджень сучасних українських учених, які вивчають проблеми націо
генези українського народу, дещо докладніше розглянемо монографію І. Кресіної 
“Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (Етнополітологіч- 
ний аналіз)” (1998). Автор цієї праці вочевидь перебуває під помітним концептуа
льним впливом ідей Л. Гумільова, К. Г. Юнга та 3. Фрейда і тяжіє до етнопсихоло
гічної моделі української національної ідентичності. Вона стверджує, що “націо
нальна свідомість є складною модернізованою системою духовних феноменів, які 
сформувалися в процесі історичного розвитку нації, відображають основні засади

' Там само. -  С. 57,59,60,65-67.
2 Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. -  К., 1999; Масненко В. Історична думка та на- 

ціотворення в Україні (кінець XIX -  перша третина XX ст.). -  К.; Черкаси, 2001. Див. також: 
Струкевич О. К. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти досліджен
ня // УІЖ. -  2001. -  № 5. -  С. 3-22.
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її буття та розвою. Поняття національної свідомості охоплює теоретичні, буденні, 
масові й елітні, власне національні та запозичені й асимільовані внаслідок акуль- 
тураційних процесів ідеї, настанови, устремління, культурні здобутки, що утво
рюють духовний універсум нації. У національній свідомості присутні найсуттєві
ші домінанти свідомості титульного етносу та етнічних груп, що утворюють націю 
як поліетнічну політичну спільноту”

Як бачимо, І. Кресіна виходить із того, що у процесі націогенези національна сві
домість виникає не одразу, а є продуктом історичного розвитку нації (причому остан
ній однозначно надано статус поліетнічної спільноти) й проявляється на рівнях бу
денної і теоретичної свідомості. Утім, дослідниця воліє бачити не тільки буденний 
і теоретичний рівні функціонування національної свідомості. Під першим вона розу
міє “адекватні уявлення”, а також патріотично-романтичні, міфологізовані “деформо
вані настанови” стосовно тлумачення історичного шляху нації, раціональні та ірраціо
нальні, ментальнісні й архетипові елементи тощо; пріоритети та настанови, на основі 
яких відбувається “формування національного характеру, менталітету, національної 
мрії, національної психології, історичної пам’яті”; раціональне та ірраціональне у по
точних, “динамічних” проявах масової свідомості. До рівня теоретичної національної 
свідомості віднесено “науково обґрунтовані, осмислені й виважені ідеї, концепції, 
програми, світоглядні орієнтації, що характеризують інтелектуальний потенціал нації, 
її здатність до саморефлексії та самоопанування”, і наголошено, що на ньому ви
творюються національний ідеал та національна ідея. І. Кресіна виводить ще й третій -  
“державно-політичний рівень” Вона доводить, що на ньому національна свідомість 
функціонує “як конституанта політичної нації” Тобто, дослідниця вірить, що саме 
державний статус нації робить свідомість останньої справді повнокровною.

Автор монографії, що її розглядаємо, чітко розмежовує національну само
свідомість та етнічну самосвідомість. Ознакою першої для неї є, зокрема, “усві
домлення державно-політичної, громадянсько-територіальної спільності (собор
ності), духовної єдності, етнічної та історичної спорідненості, психологічної, 
культурної самобутності та неповторності” Ця ідентичність прямо пов’язана 
з процесом державної, політичної, громадянської, а також поліетнічної самоіден- 
тифікації. Тим часом етнічна самосвідомість, стверджується у монографії, 
“полягає в усвідомленні етносом себе як спільності біогеографічно-психологічно- 
культурної з основним ідентифікуючим принципом «ми -  вони»”

Тобто, етнічній самосвідомості, окрім психологічної та культурної само- 
ідентифікації, властива ще й біогеографічна ідентифікація, власне така, що спи
рається на біологічні та географічні фактори (автор вводить термін “біогеодетер- 
мінізм”, позначаючи ним метод, що полягає у врахуванні “в етнополітологічних 
дослідженнях впливу біологічних та географічних чинників на процеси, що 
відбуваються у свідомості та національній психології-”)1

1 Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (Етнополіто- 
логічний аналіз)”. -  К., 1998. -  С. 353,354.
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Аби визначити тип ідентичності (етнічна або національна), І. Кресіна спирається 
на систему так званих ідентитетів, під якими розуміє сутнісні показники, спираючись 
на які, можна чи не безпомилково, гадає вона, віднести певного індивідуального або 
колективного суб’єкта до етнічної чи національної спільноти. При визначенні етнічної 
ідентичності головними ідентитетами є “расові (антропологічний тип), культурні (мо
ва), психологічні (ментальні)” Ключовим ідентитетом щодо цього є усвідомлення 
спільного походження (біогенного, географічного, історичного, культурного, а також 
спільних інтересів). При визначенні національної ідентичності “конституївною озна
кою, або ідентитетом, виступають свідомість, політична воля, громадянство”. Причо
му для національної ідентичності властивий свідомий вибір, в основі якого 
є усвідомлення особою або колективним суб’єктом ідентифікації історичних, грома
дянських та політичних вартостей1.

Одночасне і несуперечливе поєднання етнічної та національної ідентичностей, 
що проявляється у “свідомості переважної більшості етнічних груп -  складових 
поліетнічної нації"”, автор розглядає як феномен подвійної етнонаціональної 
свідомості. Водночас це є проявом “внутрішньої гармонії людини з переходом 
несвідомого у свідоме, тобто сублімацією” Обсяг національного у подвійній 
свідомості порівняно з сегментом етнічного більший за кількістю суспільних 
функцій, правових норм, громадянських ролей та ін.2

Розглядаючи національну свідомість як сутнісну динамічну складову нації, 
І. Кресіна виходить з того, що розвиток першої постає безперервним актом тво
рення другої. Під впливом поглядів К. Г. Юнга, зокрема щодо ірраціонального 
у свідомості, дослідниця наголошує, що джерелами згаданого вище акту 
є раціональна свідомість та ірраціональне підсвідоме. Через боротьбу цих проти
лежностей виникає енергія творення. Надлишкова психічна енергія, що виникає 
при цьому, перетворюється на явища культури через символ і його різновиди 
(талісман, священні предмети та магічні ритуали). Енергія ірраціонального 
колективної свідомості може проявлятися також як масовий психоз, спрямований 
на пошук та героїзацію вождя, або ж націлений на витворення ворога. Виходячи 
із засновку, що існує “колективна тінь” нації (за К. Г. Юнгом), тобто ті негативні 
аспекти її душі (слабкість, психічний надлом тощо), які вона намагається витісни
ти у “тінь”, дослідниця наголошує, що “несвідомі витіснені змісти психічного, 
минаючи свідомість, легко проектуються на навколишні об’єкти”, через що, при
міром, нація може помилково приписувати власні якості іншим націям, захищаю
чись у такий спосіб від тіньових сторін своєї психіки3

Щодо тіньових сторін колективного несвідомого української нації, то І. Кресіна 
відносить до них, зокрема, заподіяне українцям упродовж століть завойовниками та 
гнобителями зло, через що “українська нація впадає в стан фізичної апатії, поєднаної 
з відчуттям власної нікчемності та безсилля”. Проявом своєрідної психічної інфляції

1 Там само. -  С. 89,90,92,104.
2 Там само.-С. 106,107,109,111.
3 Там само. -С . 127,128,140,144,145.
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українців для дослідниці є також “самоідентифікація нації з державною могутністю, 
раціональністю та доцільністю. Причому ця ідентифікація може набувати хибного 
характеру, коли нація поєднує себе із змістом, який вона втратила і вже не контролює. 
Наприклад, ідентифікація в свідомості українців себе з козаками доби Хмельницького 
чи Мазепи, проекція (позитивна) лицарських якостей козацтва на сучасну людність... 
Такий самий характер мало і поширення в козацьку добу сарматського чи хозарського 
міфів про походження українців з метою «розвести» в різні боки етногенези росіян 
та українців”1

Неважко переконатися, що І. Кресіна виходить із того, що, якщо в акті націо
нальної самоідентифікації сучасні українці проектують на себе величне, героїчне, 
моральне і загалом усе позитивне зі своєї історичної спадщини, то цим самим де
монструють комплекс власної неповноцінності та хибність ціннісних орієнтацій 
(залишається нез’ясованим, чи увійде в правильне русло процес їхньої національ
ної ідентифікації, якщо вони плекатимуть тільки те, що перебуває у “колективній 
тіні” нації). Викликає також подив наведений І. Кресіною “політологічний” ілюст
ративний приклад стосовно того, що, мовляв, за козацької доби в Україні етноге- 
нетичні сарматський та хозарський міфи за своєю сутністю були націлені на роз
ведення “в різні боки етногенези росіян та українців”

Відштовхуючись від тези про роль несвідомого як конкретної смислотворчої 
форми буття нації, І. Кресіна уводить у науковий обіг поняття “національне несві
доме”, що охоплює увесь простір буття нації. До національного несвідомого вона 
відносить архетипи, утопії, менталітет, національні психологію, традицію, харак
тер, міфологію, а також, певною мірою, ідеологію. Причому стрижневою катюго- 
рією тут виступає “національний характер”, який ’’вбирає” в себе решту зазначе
них форм”, відіграючи роль своєрідного “генетичного коду”

Як невід’ємний елемент національної свідомості дослідниця розглядає істори
чну свідомість нації, вирізняючи у ній ірраціональні та раціональні феномени. До 
компонентів історичної свідомості вона відносить, по-перше, пізнавальний, на ос
нові якого відбувається процес сприйняття індивідом інформації про ідеї та панів
ні стереотипи, що структурують певний тип історичної свідомості; по-друге -  
емоційно-ціннісний, який передбачає оцінку індивідом (членом етнонаціональної 
спільноти) отриманої інформації та кореляцію особистої системи цінностей, якщо 
стосовно неї у нього немає заперечень; по-третє -  регулятивний, що вступає у дію 
за умови кореляції поведінки індивіда та нації по змінах ціннісних орієнтацій та 
світогляду. Оскільки І. Кресіна переконана в поліетнічному характері націй, то, 
аналізуючи історичну пам’ять, вона відкидає можливість того, що етнічні міфи 
можуть бути консолідуючим чинником нації. Натомість таку роль вона відводить 
національній міфології. Утім, вона вважає, що національна міфологія (як 
і історична пам’ять) не належить до конструкттивних елементів національної

1 Кресіна І. Зазнач, праця. -С. 146.
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ідентичності -  щонайбільше, вони є “підсилюючими чинниками, своєрідними 
каталізаторами національної свідомості в цілому”

Автор монографії дотримується думки, що різновидом історичної свідомості 
є традиція, завдяки якій неоднозначні факти минулого сприймаються як однознач
ні цінності актуального теперішнього. Спираючись на критерії давнини та устале
ності, людина не має потреби зважувати цінність частин спадщини. Для нації вла
стиве почуття солідарності та емоційної близькості з попередніми поколіннями. 
Способом вивищення традиції є міф, який виводить її “із найвищої та найкращої 
дійсності, з первісних подій”. Щодо української національної ідеї, то І. Кресіна 
схильна шукати її у різних політичних ідеологіях, політичних настановах та про
цесах (дослідниця виокремлює такі основні напрями в дослідженні сучасної украї
нської ідеї як складника національної свідомості: “антисепаратистський, радика
льно-націоналістичний, державотворчий та націотворчий”)1

У книзі Г. Касьянова “Теорії нації та націоналізму” (1999) розглянуто теорії 
нації та націоналізму, що постали у працях західних та українських вчених. Серед 
іншого, автор наголосив на термінологічних труднощах визначення поняття “на
ція”, зазничивши, що історики, наприклад, воліють розглядати націю як історико- 
культурний або історико-політичний феномен, тоді як філософи підходять до її 
тлумачення як цілісної культурної спільноти, що має власну історію, мову, літера
туру, традиції, міфи та ін. Дослідник охарактеризував, зокрема, відповідні наукові 
версії, що їх запропонували Б. Андерсон, Е. Геллнер, Ентоні Сміт, Краіг Келгон. 
Зокрема, щодо авторської позиції останнього, Г. Касьянов наголосив на 
суб’єктивістському тлумаченні ним поняття “нація”, яке він окреслює, спираю
чись тільки на емпіричні параметри -  здатність досягти суверенітету, утримувати 
внутрішню єдність тощо (згідно з визначенням К. Келгона, яке наводить 
Г. Касьянов, “нації скоріше оформлюються через певний спосіб самоствердження, 
спосіб мовлення, думання й дії... які дають змогу створювати колективну іденти
чність, мобілізовувати людей на виконання колективних задумів, розрізняти наро
ди й відповідні види побуту”)2

Автор монографії “Теорії нації та націоналізму” зазначає, що залежно від того, 
до якого історичного часу дослідники націогенези відносять виникнення нації, їх 
поділяють на дві основні наукові школи. Отже, до першого наукового напряму 
належать так звані модерністи, для яких безсумнівним є поява націй у модерну 
епоху, власне не раніше другої половини XVIII ст. Євроцентристськи зорієнтовані 
дослідники-модерністи виходять із того, що нації виникають під впливом, зокре
ма, капіталізму, Промислової революції, бюрократичної держави, секуляризації 
суспільної свідомості. Вони також схильні вбачати у народженні націй та націона
лізму радше випадковість, зумовлену суб’єктивними чинниками, аніж неуникну 
закономірність. У книзі, яку розглядаємо, до найвідоміших модерністів, фахівців

1 Там само. -  С. 97,191,192,228-231,359,360.
2 Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. -  К., 1999. -С . 39,51.
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з теорії нації та націоналізму, віднесено таких зарубіжних учених, як Г. Кон, 
Б. Андерсон, Е. Геллнер, Е. Гобсбаум (щоправда, окремі їхні теоретичні версії не 
завжди можна пов’язати з якоюсь однією науковою школою)1!

Другу дослідницьку школу представляють прихильники концепції давності 
виникнення націй -  так звані примордіалісти (“примордіальний” -  “прадавній”, 
“споконвічний”). Серед ідей, які вони продукують, є, приміром, така: нація 
є “природною” спільнотою. Звідси висновується думка, що кожна людина має 
закорінене у підсвідомості чуття “природної” та “духовної” спорідненості з чле
нами своєї етнічної групи або нації, що проектується на кровні зв’язки, релігію, 
мову, стилі міжособистісних та суспільних взаємин (Едвард Шилз). Дехто з при
хильників примордіалістських поглядів тлумачить етнічність* у термінах кровної, 
біологічної спорідненості. З огляду на це етнічна група розглядається як феномен, 
витворений насамперед біологічними та генетичними факторами (П’єр ван де 
Берг). У межах примордіалістських підходів сформульовано концепцію, згідно
з якою мові, релігії, расі, чуттю етнічної та територіальної належності надається 
статус базових, “споконвічних” форм колективності. Через це подібні зв’язки, що 
природно формують поділи людей, проявляються також у націях (Ентоні Сміт). За 
спостереженням Г. Касьянова, модерністів (які зосереджують увагу насамперед на 
ідеологічних, політичних, економічних, соціальних та культурних аспектах націо- 
генези й іноді продукують концепції, позначені релятивістським підходом, соціа
льним або економічним детермінізмом) та примордіалістів (для них важливими 
є антропологічні, біологічні, культурні, мовні засади етногенези, а їхні праці за
звичай вирізняються телеологічним спрямуванням, біологічним або культурниць
ким детермінізмом) розділяють, головно, термінологічні, а не методологічні від
мінності та розбіжності2

Г. Касьянов дотримується думки, що українські дослідники “потрапляють 
у полон історичного міфу, характеризуючи певні вияви суспільної свідомості 
українців ХУІ-ХУІІ ст. як “національну свідомість” Іноді це трапляється через 
семантичні особливості певних мов, іноді -  завдяки вже звичній нам архаїзації 
терміна “національний” Через це для цього періоду історик радить замість понят
тя “національна свідомість” “вживати щось на зразок «українська», «руська», «ру- 
тенська» -  загалом, «окрема» ідентичність як територіальної, соціальної, етноку
льтурної спільноти”3

Неважко переконатися, що Г. Касьянов виступає проти того, щоб розглядати 
“суспільну свідомість” українців ХУІ-ХУІІ ст. як національну. Найбільше, на що

1 Касьянов Г. В. Зазнач, праця. -  С. 81,82,84.
* Сучасний український етнолог Василь Балушок доволі скептично оцінює постмодерніст- 

ські концепції етнічності, що заперечують теорію етносу, існування народів-етносів і тлумачать 
“етнічність” як “вияв самоідентифікації соціальної групи, а також належного до неї індивіда, що 
спонтанно виникає при певних обставинах” (Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, 
історія, етнонімія. -  Біла Церква, 2008. -  С. 32—35).

2 Касьянов Г. В. Зазнач, праця. -  С. 85,86,90.
3 Там само. -  С. 285,286.
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він погоджується, -  це те, “що в ХУІ-ХУІІ ст. виникли передумови для формуван
ня певної форми свідомості, яку згодом, значно пізніше, почали називати націона
льною, і становлення якої відбулося в наступні століття” Утім, історик готовий 
побачити раціональне зерно в аргументах “деяких авторів, особливо тих, які адре
сують наявність елементів «національної свідомості» елітам ХУІ-ХУІІ ст.” Вод
ночас автор “Теорій нації та націоналізму” не сприймає позицію істориків, які 
вживають у своїх працях поняття “національна революція” та “національно- 
визвольна війна” Він виходить із того, що подібні речі неприпустимі, адже на
справді йдеться про “екстраполяцію сучасного змісту поняття «національний» на 
явища, що належать до іншої епохи” Дослідник убачає причину методологічних 
помилок своїх колег, зокрема, у їхній банальній політичній заангажованості, адже 
вони “виконують одне інтелектуальне завдання -  легітимізацію національно- 
державних домагань української нації історичними аргументами” Історик переко
наний також, що національна ідея “була інтелекту-альним продуктом кінця 
XVIII ст.”1

Спираючись на ідеї Е. Гобсбаума та Дж. Армстронга щодо так званої винай
деної традиції та ролі міфу в націогенезі, Г. Касьянов накреслив схему руху суспі
льної свідомості українців до набуття нею національного характеру: “у XVI-
XVII ст., тобто в період формування початків «національної свідомості» українців 
(цю думку поділяють більшість сучасних дослідників), політична еліта використо
вувала щойно реформульований міф (чи заново винайдену традицію) про «київсь
ку спадщину» для легітимізації власних політичних амбіцій, що зводилося переду
сім до інституалізації цих еліт у рамках існуючого політичного й територіального 
простору. В середині XVII ст., із переформуванням «українських» еліт, на перший 
план виступають інша винайдена традиція й міф (умовно назвемо їх «козацьки
ми»), які де в чому поєднуються із попередніми у таких сферах, як релігія та орга
нізація церкви з центром у Києві, звичаєве право, інституційний уклад (спроби 
утворити «князівство Руське») тощо. У XVIII ст. «козацький» міф формулюється 
остаточно, знов-таки як елемент культурних, політичних, економічних 
амбіцій привілейованих верств (еліт). У XIX ст. «козацький» міф реінтерпрету- 
ється в його «демократичнішому» варіанті, значною мірою як міф про інтегро
ваність «українського» суспільства в минулому. Зрозуміло, що у цьому випадку 
він стає частиною міфу національного, бо його творці вже жили в новітню 
епоху”2

Як бачимо, розглядаючи націогенезу українців крізь призму зародження та 
формування їхньої національної свідомості, Г. Касьянов відвів ключову роль 
у цьому процесі міфотворчості соціальних еліт, представники яких мали на меті 
власну політичну легітимацію. На жаль, автор достатньою мірою не конкретизу
вав, що він мав на увазі під “київською спадщиною”, “козацьким міфом” і “полі

1 Там само. -  С. 286-289.
2 Там само. -  С. 289,290.
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тичними елітами”, котрі домагалися через ці “міфи” та “винайдену традицію” саме 
“легітимізації власних політичних амбіцій” Як можна висновувати з тексту 
“Теорій нації та націоналізму”, до середини XVII ст. “донаціональна” політична 
еліта мала б використовувати із зазначеною вище метою міф про “київську спад
щину” Однак, якщо йдеться про “класичну” тогочасну політичну еліту україн
ського суспільства -  шляхетство, то воно жодним чином не потребувало подібних 
міфів для власної політичної легітимації, оскільки і без цього належало до “полі
тичного народу” Речі Посполитої. Якщо ж автор згаданої праці під політичною 
елітою мав на увазі запорозьких козаків, то у їхній політичній культурі та системі 
цінностей, зорієнтованій на легітимацію козацького стану в політичній системі 
Речі Посполитої, до середини XVII ст. не простежуються скільки-небудь значущі 
спроби спертися на “київську спадщину” Хоча залишається невідомим зміст 
“козацького” міфу середини XVII ст., про який пише Г. Касьянов, однак достатньо 
очевидним є те, що історик називає творцем цього міфу донаціональну політичну 
еліту. Нарешті, у XVIII ст. “козацький” міф був сформульований “остаточно” 
і зробила це також українська донаціональна політична еліта. Тільки у XIX ст. 
таке міфотворення набуло рис національного характеру. Тобто, Г. Касьянов 
є переконаним прихильником теорії відносно пізнього виникнення української 
нації.

В. Масненко, автор монографії “Історична думка та націотворення в Україні 
(кінець XIX -  перша третина XX ст.)” (2001), також не схильний відносити виник
нення української нації до сивої давнини. На його думку, тільки наприкінці
XVIII ст. розпочалося “народження модерної української національної спільноти” 
Дослідник доводить, що “історична пам’ять і пов’язане з нею суспільно- 
психологічне оснащення спільноти відіграє провідну роль у становленні її націо
нального усвідомлення” Причому В. Масненко називає націю “соціальним утво
ренням” і виходить з того, що становлення української нації було певним “проек
том”, який був утілений у життя “із запізненням... в умовах імперської дійсності” 
У реалізації цього “проекту”, що її автор уявляє як “побудову певної суспільної 
конструкції-”, важливу роль відіграла “актуалізована історична пам’ять, виявлена 
у формі історичної свідомості” Історик відносить до суб’єктів націотворення 
так званих національних будителів, а також національні рухи та національні 
держави1

Низку теоретичних проблем, пов’язаних із філософським осмисленням націо
нальної ідеї, а також ментальності, висвітлили автори колективних монографій

1 Масненко В. Зазнач, праця. -  С. 9,87,403-406.
20



Передмова

“Національна ідея і соціальні трансформації в Україні”1 (2005) і “Проблеми теорії 
ментальності. Проект «Нова книга»” (2006).

Серед досліджень українського націотворення, в яких на передньому плані 
є вивчення на основі джерел його конкретно-історичних проявів, а не переважно 
абстрактні теоретичні розмірковування, потрібно назвати розвідку канадського 
історика Франка Сисина “Хмельниччина та її роль в утворенні модерної 
української нації” (1995). Дослідник вважає, що до першої половини XVII ст. 
твердити про існування розвиненої національної свідомості в українському 
суспільстві передчасно. Якщо у цей час і були певні її “елементи”, то тільки 
“в зародковому стані” Носієм цих зародкових проявів націотворення виступала 
руська знать, яка “тільки частково об’єдналася в політичну націю зі своєю влас
ного національною ідеєю” (водночас, як стверджується у згаданій статті, до 1648 р. 
таки існувала “руська нація”, яка “включала до свого складу шляхту”)3

Історик обстоює думку, згідно з якою “руська знать інкорпорованих до 
Польщі земель так і не дала програми для руського національного існування” 
Щодо міщан, то вони хоча й “започаткували руське культурне й національне 
відродження і першими сформували концепцію Русі як культурно-релігійно- 
історичної спільноти”, однак через брак багатства, збройної сили та внутрішньої 
єдності виявилися нездатними “репрезентувати руську націю”. До 1648 р. на таку 
роль не спромоглися і козаки. Проте у цей час виникли реальні передумови 
для того, щоб у недалекому майбутньому вони виконали подібну місію 
(“«Націоналізація» козаків у 20-х роках і розширення козацького порядку поза 
межі середнього Дніпра підготували грунт для прийняття козацтвом функцій 
руської політичної нації”)4

Ф. Сисин звертає увагу на те, що “руське національне почуття” поширювалося 
серед населення України, по-перше, через конфесійний фактор, а саме -  боротьбу 
між православними та уніатами, яка витворила певний тип глобалізованої, поза 
межами конкретного села або міста, “руської свідомості” По-друге, фактором ут
вердження зазначеного національного почуття слугували колонізаційні процеси, 
насамперед міграція населення на Брацлавщину, Київщину та Запорожжя. Вже

1 Див., напр.: ЄрмоленкоА. М. Структурні зміни українського етосу як комунікативний чин
ник національної ідеї // Національна ідея і соціальні трансформації в Україні. -  К., 2005. -  С. 26- 
54; Носова Г. Ю. Національна ідея як фактор становлення ідентичності нації. “Міфічність” націо
нальної ідеї // Там само. -  С. 79-119; Попов Б. В. Історико-теоретичне підгрунтя національної 
ідеї // Там само. -  С. 120-154; Лісовий В. С. Роль цінностей у формуванні української політичної 
нації // Там само. -  С. 156-178.

2 Див., зокрема: Вяткіна Н. Теорія ментальності з погляду онтології // Проблеми теорії мен
тальності. Проект “Нова книга” / Відлов, ред. М. В. Попович. -  К., 2006. -  С. 53-74; Навроцький
B. Колективність та етність // Там само. -  С. 75-90; Попович М. Українська національна менталь
ність // Там само. -  С. 232-272; Кримський С. Архетипи української ментальності // Там само. -
C. 273-301.

3 Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації // УІЖ. -  1995. -  
№ 4. -  С. 67,70.

4 Там само. -С. 68,71.
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наприкінці 1640-х років, доводить історик, розпочався стрімкий розвиток 
“елементів” української національної свідомості, через що “національна свідо
мість на Русі, яка навряд чи існувала 1548 р., виявилася досить міцною в 1648 р” 
Такий несподіваний вибух українського націотворення історик схильний поясню
вати загрозою для “національної спадщини” України, що виникла наприкінці 40-х 
років XVII ст. За його спостереженням, із початком повстання 1648 р. козаки не 
одразу увійшли в роль представників руської політичної нації (“Тільки на кінець 
50-х років козаки почали представляти землі України і руські національні 
інтереси. їхні військові завоювання створили умови для того, щоб нова політична 
нація почала процес творення нової української державності”)1

Валерій Смолій та Валерій Степанков у монографії “Українська державна ідея 
ХУІІ-ХУІП століть: проблеми формування, еволюції, реалізації-” (1997) наголо
шують, зокрема, на швидкому зростанні національної свідомості українців напри
кінці XVI -  у першій половині XVII ст. Підтвердженням цього, на їхню думку, 
було поширення назви “руський народ”, якою позначали українське населення; 
витворення у середовищі патріотично налаштованої шляхти, вищого духовенства 
та інтелігенції ідеї “спадкоємності й неперервності життя українського народу
з часів Київської Русі”; більш виразне самоусвідомлення українцями своєї окремо
сті щодо інших етносів; поява ідеї єдності усіх українців незалежно від їхньої 
конфесійної належності; наголошення українською шляхтою як “руським народом 
політичним” на своєму добровільному приєднанні до Корони Польської; боротьба 
в Україні за збереження історичних традицій нації. Істотним чинником розвитку 
національної самосвідомості у цей час історики називають також боротьбу за кон
фесійні права православних козацтва, а також творення останнім “підвалин дер
жавності в південному регіоні Наддніпрянщини (на південь від Білої Церкви)”2 

Не всі українські дослідники чітко розмежовують поняття “етнічне” та “націо
нальне” Наприклад, Валерій Шевчук, з одного боку, як приклад визначення осо
бою власної етнічної належності наводить самоідентифікацію Павла Русина із 
Кросна -  представника так званої римо-католицької русі, який на початку XVI ст. 
вживав у своєму іменуванні слово “русин”, а також наголошував, що він “той, ко
го русином весь тямущий гурт залюбки йменує словом солодким”, а з іншого -  
історик тлумачить цей самий приклад як “своєрідну маніфестацію національної 
гордості” В. Шевчук наділяє подібною національною самосвідомостю також 
інших новолатинських поетів та письменників, які іменували себе “русинами”, 
“рутенцями” або “роксоланами”, у тому числі Георгія Тичинського, Івана 
Туробінського, Станіслава Оріховського, Григорія Чуя із Самбора. Історик також 
демонструє сприйняття етнічного та національного як тотожних понять, примі
ром, при характеристиці творчості Себастіяна Кленовича (“Особливо виразною 
пам’яткою національного самоусвідомлення є поема Себастіяна Кленовича

1 Сисин Ф. Зазнач, праця. -  С. 67,68,71.
2 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII—XVIII століть: проблеми 

формування, еволюції, реалізації (1997). -К., 1997. -С . 13-16.
22



Передмова

«Роксоланія» від 1584 року, адже цілим твором автор подає образ українського на
роду як окремої етносоціальної категорії”1 (курсив наш. -П . С.).

Питання формування української (руської) ранньомодерної нації спеціально 
дослідив Сергій Плохій у своїй монографії “Витоки слов’янських націй. Домодер- 
ні ідентичності в Росії, Україні та Білорусії”2 (2006). У контексті цієї проблемати
ки він звернув увагу на розробку по Другій світовій війні польськими дослідника
ми (Станіслав Кот, Януш Тазбір та ін.) концепції, згідно з якою у Польсько- 
Литовській державі, що поставала для панівного соціального стану колискою де
мократії, громадянського патріотизму і толерантності, існувала “шляхетська на
ція” (“шляхетський народ”), у межах якої перехрестилися етнічні та релігійні кор
дони. С. Плохій зазначив, що в історії Польсько-Литовської держави у середовищі 
привілейованих соціальних еліт справді були відомі численні прояви широкої 
солідарності (яка долала етнічні та релігійні кордони), одним із прикладів чого 
стала Люблінська унія 1569 р. Проте такі горизонтальні зв’язки часто порушува
лися, вертикальні ж зв’язки між соціальними станами розвинулися в окремі етно
культурні спільноти. Щодо руського (українського) суспільства, то відповідні 
процеси у ньому започаткувалися напередодні Берестейської церковної унії 
1596 р. й дістали розвиток у наступні десятиліття. Історик звернув увагу на тлума
чення поняття “шляхетська нація”, у яких, з одного боку, наголошено на особли
востях політичної системи Речі Посполитої, власне шляхетській монополії у полі
тичній сфері, рівності представників шляхти як повноправних суб’єктів політичної 
системи, а з іншого, -  фактично проігноровано етнокультурний фактор. Розвиток 
Речі Посполитої як поліетнічної держави за таким сценарієм призводив до дефор
мацій етнокультурних ідентичностей, що, врешті-решт, стало однією з причин 
занепаду шляхетської держави через певний час по повстанні Б. Хмельницького 
середини XVII ст.

Шукаючи відповідь на питання про те, чи у ХУІ-ХУІІ ст. існувала польська 
“шляхетська нація”, чи, можливо, вона постала як вигадка авторів пізнішого часу, 
С. Плохій навів щодо цього висловлені у 2001-2002 рр. міркування американсько
го дослідника Девіда Альхоена (АШюеп). Останній виходить із того, що поява 
польської “шляхетської нації” насправді є розумовою конструкцією модерного 
часу. Адже у XVI ст. поляки уявляли свою націю, як і нації загалом, не як полі
тичну, а як мовну та культурну спільноту. Вони не вбачали у шляхтичах єдиних 
представників нації, принаймні така ідея не була сформульована до модерного 
часу. Те, що шляхтичі начебто воліли представляти себе “шляхетською нацією”, 
насправді є непорозумінням, спричиненим неправильним перекладом з латини 
відповідного терміна (насправді він означав “шляхетське походження” (лат. ощо, 
ощіпів -  походження, початок. -  Я. С.) і не мав стосунку до поняття

1 Шевчук В. Суспільно-політична думка в Україні в XVI -  першій половині XVII ст. // Тися
ча років української суспільно-політичної думки. -  К, 2001. -  Т. 2. -  Кн. 1. -  С. 11.

2 Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Bela
rus. -  Cambridge, 2006.
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“шляхетська нація”). С. Плохій звернув увагу на оригінальність авторської позиції 
польського історика Юзефа Анджея Геровського, котрий наприкінці XX ст. упер
ше представив погляд на Річ Посполиту не як на державу польської або польської 
та литовської націй, а державу багатьох націй. У працях останніх десятиліть аме
риканських дослідників Франка Сисина, Девіда Фріка, польських Терези Хинчев- 
ської-Геннель та Мирослава Чеха також поставлено під сумнів усталені інтерпре
тації ранньомодерної національної ідентичності у Польсько-Литовській державі

Автор книги “Витоки слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Росії, 
Україні та Білорусії” наголошує на тому, що у ранньомодерній Україні та Білору
сії творення нових ідентичностей супроводжувалося змінами традиційних панів
них лояльностей. Ідеться про те, що з поступом процесу конфесіоналізації лояль
ність до володарів та держав певною мірою заступалася релігійною лояльністю, 
що особливо стало помітним у Речі Посполитій після Берестейської церковної унії 
1596 р., яка спричинила втягнення у релігійну полеміку широких верств руських 
еліт. До них С. Плохій відносить панівні соціальні прошарки, церковну ієрархію, 
а також розташованих “нижче” сільських священиків, міщан та козаків. Загалом, 
еліти значної частини України та Білорусії через це “пробудження” опинилися 
під “парасолькою” ранньомодерної національної ідентичності (відтак, зазнали 
змін “старі” локальні лояльності, що обмежувалися кордонами міст, воєводств, 
а також кордоном між Польською Короною та Великим князівством Литовським), 
утверджувався національно означений спосіб політичного мислення, в якому 
інтереси “руської націі1” (“руського народу”) набули значення високої суспільної 
цінності. Названі політичні зрушення консолідували руські еліти незалежно від їх 
територіального розміщення, специфіки політичних лояльностей та культурних 
пріоритетів. Через участь у релігійній полеміці представники цих еліт отримали 
чуття спільної належності та ранньомодерної ідентичності, причому в основі 
останньої була модель нації як мовної та культурної спільноти. Водночас участь 
у релігійній полеміці не тільки консолідувала різні верстви руського суспільства, 
а й стала причиною розколу останнього. Оскільки висловлена М. Смотрицьким 
ідея об’єднання “русі із руссю” (православних та уніатів) через створення Київсь
кого патріархату (згодом підтримана П. Могилою) не була реалізована у першій 
половині XVII ст., то виникли передумови для формування двох руських націй на 
православній та уніатській основі.

С. Плохій зазначає, що у час, який розглядається, ранньомодерна руська нація 
та ідентичність формувалися, головно, в опозиції до Польщі. Мовні й культурні 
відмінності між двома ранньомодерними націями -  руською та польською -  
виростали з релігійного поділу, який поглибили події Реформації та боротьба 
довкола церковної унії. Попри те, що релігійна криза віддаляла католиків (поляків 
та литовців), від православних (русинів), лояльна до політичного режиму Речі 
Посполитої руська шляхта стримувала розвиток зазначеної тенденції.

1 РІоЩ^. Op.sit.-Pp. 166-168.
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Історик звернув увагу на існування на Сході Європи ще однієї руської іденти
чності -  тієї, яку мала еліта Московської Русі, котра, як і руські еліти Речі Поспо
литої, була зорієнтована на інтелектуальну, політичну та культурну спадщину Ки
ївської Русі, а також пов’язана з православною релігійною традицією і церковною 
структурою. Обидві ці ідентичності об’єднувало і те, що вони часто були слабши
ми порівняно з лояльностями світських еліт до їхніх локальних вітчизн та фаміль
них кланів. Водночас руські ідентичності, сформовані у Речі Посполитій та Мос
ковській державі, істотно різнилися між собою. Приміром, руська ідентичність 
у Польсько-Литовській державі значною мірою сформувалася не стільки через 
плекання лояльності до правителя, як націленість на політичну ідею посідання 
прав окремими політичними інститутами, соціальними станами та націями; на неї 
істотно вплинув фактор мовних, культурних і релігійних кордонів між руським 
населенням з одного боку та поляками і литовцями з іншого, а також комплекс 
ідей, сформульованих представниками широкого спектра світських і релігійних 
еліт, котрі від останніх десятиліть XVI ст. мали доступ до друкарства. Тим часом 
серцевиною ідентичності Московської Русі була ідея лояльності до правлячого 
царя та династії, культурні відмінності всередині царства ігнорувалися, а дискурс, 
що формував зазначену ідентичність, продукувався дворами московського царя та 
митрополита1.

Як бачимо, С. Плохій дотримується того погляду, що ранньомодерна руська 
нація, котра виникла під впливом релігійної боротьби у часовому проміжку при
близно від переддня Берестейської церковної унії 1596 р. та упродовж першої по
ловини XVII ст., охоплювала віросповідну спільноту українських та білоруських 
земель Речі Посполитої. Власне, ранньомодерна руська нація була витворена соці
альними елітами, представники яких зростили чуття руської національної іденти
чності та були членами нації, що постала насамперед як мовна та культурної спі
льнота тогочасних українців і білорусів.

Деякі історики, які досліджують релігійну ситуацію в Україні наприкінці
XVI -  у першій половині XVII ст., розглядають прояви націотворення в українсь
кому суспільстві у зазначений час як апріорі доконаний факт. Відтак вони особли
во не переймаються його спеціальним теоретичним обґрунтуванням. Натомість ці 
автори демонструють у своїх працях віру в існування націотворчого потенціалу 
принаймні у представників соціальної еліти тогочасної України, а також вдаються 
до побіжного, не завжди послідовного і чи не інтуїтивного окреслення деяких його 
сутнісних рис.

Пов’язаний з проблематикою націотворення понятійний і термінологічний 
апарат широко представлений у монографії Михайла Довбищенка “Волинська 
шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина XVII ст.)” (2008). Автор 
цієї праці розмислює, приміром, про ступінь розвитку “процесу національної кон
солідації «руської» (українсько-білоруської) еліти”, охоче використовує поняття

1ІШ. -  Рр. 199-202.
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на кшталт “національна свідомість волинського нобілітету”, “релігійно-національ
на свідомість «руського народу» Речі Посполито?’, “національний розвиток украї
нського суспільства Волині” тощо1.

Однак що вкладає М. Довбшценко у поняття “національне”? Оскільки він не дає 
чіткої авторської дефініції останнього, то про погляди історика на питання націо
творення в Україні наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. можна судити 
насамперед із загальної змістової спрямованості його книги. Торкаючись сюжетів, 
пов’язаних з політичною підтримкою волинським нобілітетом православ’я протягом 
1597—1609 рр., автор, зокрема, наголосив, що на заваді здобуттю православними 
повної перемоги над унією була незавершеність “процесу націєтворення, внаслідок 
чого «руський» нобілітет на кінець XVI -  початок XVII ст. опинився на роздоріжжі 
ціннісних орієнтирів. Православна шляхта мусила вибирати між остаточно не окре
сленими національними, релігійними, становими, регіонально-корпоративними, за
гальнодержавними та іншими інтересами, які могли існувати в свідомості паралель
но, майже не пересікаючись між собою... в свідомості української шляхти пріоритет 
мали не національно-релігійні, а станові та державницькі інтереси. За таких обста
вин повна перемога над уніатами була неможлива в принципі”2.

Отже, із зробленого М. Довбищенком спостереження про особливості полі
тичної та релігійної свідомості українських шляхтичів випливає, що останні не 
мали чітко окреслених національних інтересів. Як можна судити, для історика ці 
інтереси української шляхти постають суто в “національно-релігійній” площині. 
Тобто, йдеться про прирівняння до національних інтересів українських шляхтичів 
їхніх певних конфесійних пріоритетів, орієнтацій і цілей, сфокусованих на бороть
бі православних проти уніатів. Твердження ж М. Довбищенка про нечітке усвідо
млення шляхетством українських земель своїх регіонально-корпоративних, стано
вих та загальнодержавних інтересів вочевидь є неабияким перебільшенням (при
кметно, що автор водночас наполягає на пріоритетності для шляхти “станових та 
державницьких інтересів”). Складається враження, що дослідник заперечує вплив 
на національну (в його розумінні) самосвідомість шляхти тієї сфери політичного 
життя, в якій вона реалізовувала свої станово-корпоративні інтереси. Сама ж ця 
національна самосвідомість тлумачиться не тільки як специфічний свідомісний 
феномен, який має релігійну, власне, політико-конфесійну природу, а й постає та
кою, що майже не перетинається зі становою політичною свідомістю українського 
шляхетства. Тим часом в іншому місці книги її автор цілком слушно наголошує на 
високому ступені інтегрованості української шляхти у державно-політичну систе
му Речі Посполитої, яка служила інтересам “політичного народу” країни. Він та
кож погоджується, що ця обставина справляла вельми істотний вплив на політичні 
позиції шляхетства українських земель, у тому числі щодо православного конфе
сійного питання (“в умовах відсутності власної державності український нобілітет

1 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 
XVII ст. -  К., 2008. -  С. 175,201,203,483.

2 Там само. -  С. 129,130.
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виявився інкорпорований у державну та політичну систему Речі Посполитої. Саме 
тому дуже часто на сеймах волинська шляхта не виявляла достатньої наполегли
вості у реалізації релігійно-національних вимог з огля-ду на пріоритет загально
державних або станових інтересів”)1.

М. Довбищенко схильний узалежнювати рівень національної самосвідомості 
представників панівних соціальних верств суспільства від ступеня розвиненості 
їхньої конфесійної свідомості. Він гадає, що у їхньому середовищі це проявлялося 
в “різному розумінні своїх завдань як синів Церкви”. Йдеться, власне, про такий 
індикатор національної самосвідомості шляхти, як готовність її представників 
робити матеріальні пожертви Православній церкві. На думку автора книги “Во
линська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина XVII ст.)”, най
вищий рівень національної самосвідомості проявляли ті порівняно нечисленні 
волинські шляхтичі, які спрямовували свої пожертви київським монастирям. 
Адже це засвідчувало їхнє “визнання місця Києва як центра духовності” та 
підтверджувало усвідомлення ними “загальнонаціональних інтересів Церкви
і народу”. Тим часом помітно чисельнішою була група православних шляхтичів 
Волині, “національно-релігійна поведінка” яких -  матеріальна підтримка місце
вих братств та релігійних святинь -  демонструвала “регіональний православний 
патріотизм”2.

М. Довбищенко висловив думку про те, що, з одного боку, за умов юридично
го невизнання Православної церкви у Речі Посполитій, її організаційної слабкості, 
падіння дисципліни серед православного духовенства, а з іншого -  спрямованості 
Уніатської церкви на реформи, а також реальних успіхів римо-католиків у “душпа- 
стирській діяльності”, інертність православних щодо захисту своїх конфесійних 
інтересів загрожувала православному суспільству “остаточною деморалізацією”. 
Причому, переконує дослідник, дійшовши до цілковитої деморалізації, право
славні здобули б реальний шанс стати католиками або ж уніатами. Адже, гадає 
М. Довбищенко, бездіяльність та деморалізація відкривали перед представниками 
православного суспільства “єдино можливу перспективу -  покатоличення та по
повнення рядів вірних Уніатської Церкви”. Стати католиком для українського 
шляхтича означало поставити під загрозу власну “національну свідомість”. У цьо
му випадку остання означала, судячи з усього, усвідомлення особою “свого русь
кого походження”. Зміна православного віросповідання на католицьке у перспек
тиві була пов’язана з цілковитою полонізацією православних (“В умовах, коли 
національна свідомість шляхтича була лише одним з елементів самоусвідомлення 
(поруч з свідомістю становою, регіональною та релігійною) «інтервенція» нових 
релігійних та культурних впливів -  навіть найпрогресивніших з сучасної точки 
зору -  ускладнювала подальший процес національної консолідації та створювала 
умови для поступової асиміляції руської аристократії. Ситуація на Волині була

1 Там само.-С. 175.
2 Там само. -  С. 201-204,210.
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тому яскравим підтвердженням. Якщо в родинах католиків-конвертитів першого 
покоління ще зберігалося усвідомлення свого руського походження, а Католицька 
Церква визнавалася як «Католицький Костел народу польського і руського», 
то на рівні другого-третього покоління процес їх полонізації практично завер
шувався”)1.

Які наслідки для “національної свідомості” представників православної шлях
ти українських земель мав перехід в унію? У книзі, яку розглядаємо, йдеться про 
те, що серед вірних Уніатської церкви -  представників волинського нобілітету 
“у 30-40-х роках XVII ст. починає формуватися специфічна етноконфесійна сві
домість уніатів... її характерною рисою було усвідомлення свого українського, 
руського походження, а також свідома належність до унії, поєднана з підкресле
ною повагою до духовної традиції Римо-Католицької Церкви, що межувала із дво- 
обрядовістю”2. Як бачимо, М. Довбищенко розцінює розглянутий вище феномен 
конфесійної свідомості уніатів як прояв не національної, а етноконфесійної свідо
мості. Тобто, у цьому випадку дослідник фактично не бачить за вірними 
Уніатської церкви націотворчого потенціалу -  на відміну від православних.

Тим часом історик відносить до числа тих, хто міг активно творити українську 
національну ідентичність, осіб протестантських віросповідань. Адже він наділяє 
“кальвіністів українського походження” здатністю бути носіями “національних 
ідеалів”. Утім, кальвіністи, як доводить М. Довбищенко, через вузькість своєї 
соціальної бази не справили скільки-небудь істотного впливу на процес 
націотворення в українському суспільстві. Не позначилися на “національному 
відродженні” тогочасних українців і написані кальвіністами “слов’яно-руською 
мовою” твори релігійного змісту, а також відповідні переклади канонічних 
релігійних текстів (“ці паростки національного відродження на кальвіністському 
ґрунті так і не розвинулися. Причиною цьому стала надзвичайна вузькість 
соціальної бази кальвінізму на Україні, внаслідок чого національний розвиток 
в Україні на основах кальвінізму в тих історичних умовах був неможливим”). 
М. Довбищенко доволі компліментарно оцінює внесок у “національне та культур
не життя України” аріан (социніан), а саме -  хвалить їх за переклад на книжну 
українську мову Євангелія та пропаганду ідеї самостійного вивчення мирянами 
Святого Письма. Водночас історик наполягає, що згідно з об’єктивними законами 
розвитку суспільно-економічних формацій та класового поділу суспільства про
тестанти не могли істотно вплинути на “національно-релігійний розвиток 
України”. Адже, на відміну від Заходу, де протестантські рухи мали соціальний 
і класовий характер та отримали свою головну опору серед буржуазії, в Україні 
у час, який вивчає дослідник, соціальна структура суспільства поставала пізньо- 
феодальною і в ній не було місця для буржуазії3.

1 Довбищенко М. В. Зазнач, праця. -  С. 184,185,490.
2 Там само.-С. 301,487.
3 Там само.-С. 402,416-418.
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Розуміння М. Довбищенком сутності національного певною мірою проясню
ють зроблені ним побіжні спостереження щодо націотворчих процесів, які розгор
талися у Європі в добу Реформації та Контрреформації, тобто у XVI -  середині 
XVII ст. Як пише історик, поширення протестантизму та Контрреформації 
у європейських країнах “не можна розглядати лише в релігійній площині. Бурхли
вий розвиток економіки, вихід на історичну арену третього стану, буржуазна 
революція в Європі породили жорстку ідеологічну боротьбу, яка зовні набула рис 
протистояння протестантів та католиків. Проте в його основі лежав не стільки 
релігійний, скільки світоглядний конфлікт, який постав в результаті бурхливих 
націєтворчих процесів у Центральній та Західній Європі”1. Звідси випливає, що 
М. Довбищенко поділяє погляди дослідників-модерністів, які пов’язують виник
нення націй з розвитком капіталізму. Прикметно, що погляд історика на 
національне як продукт буржуазного розвитку суспільства та капіталістичних 
відносин не заважає йому твердити про існування наприкінці XVI -  у першій по
ловині XVII ст. в Україні національної еліти (представленої панівними соціаль
ними верствами суспільства), яка вела цілком патріархальний спосіб життя, вла
стивий для аграрних суспільств середньовіччя. Отож з’ясовується, що представ
никам виявленої істориком “національної еліти” доводилося нидіти в Русі 
(“українсько-білоруському національно-культурному просторі”), яка “і надалі ли
шалася аграрним регіоном, в якому національна еліта -  князі та шляхта -  вела 
патріархальний спосіб життя, притаманний часам пізнього середньовіччя. Русь, 
яка не мала власної державності, впливового «третього стану», освітніх та видав
ничих центрів, що відповідали вимогам часу, спочатку виявилася безпорадною 
перед потужнім вітром змін, який принесли з Європи Реформація та Тридентський 
собор”2. Можна переконатися, що такий підхід до розуміння поняття “національ
не” у цьому випадку суперечить концепціям нації, які обстоюють дослідники- 
модерністи.

Щодо критеріїв національного, якими керується М. Довбищенко, то показовою 
може бути зроблена ним ремарка, у якій він, як можна судити, згідно з власним 
розумінням “національних критеріїв” відносить до шляхти (українського походжен
ня) середнього достатку осіб, “які володіли спадковими маєтками на Волині, від 
яких сформувалися їхні прізвища, а також ті родини, представники яких наприкінці
XVI -  початку XVII ст. були християнами східного обряду”3. Отже, для автора 
монографії “Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина
XVII ст.)” істотним критерієм, згідно з яким він визначає належність шляхтичів фа
ктично до української національності, виступає прізвище, утворене від топоніма 
(у цьому випадку можна абстрагуватися від авторського уточнення про спадковий 
характер маєтку, оскільки воно слугує для віднесення особи до певної соціальної 
групи у межах панівного соціального стану). Іншими словами, М. Довбищенко вва

1 Там само. -  С. 345.
2 Там само. -  С. 345,346.
3 Там само. -  С. 335.
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жає можливим розглядати особу носієм національного, якщо її прізвище відповідає 
тим чи тим особливостям тогочасної української антропонімійної системи. Що 
ж до такого критерію визначення національної належності, як дотримання шляхти
чем християнського віросповідання “східного обряду”, то стає зрозумілим, що істо
рик схильний вважати представниками української нації шляхтичів як православ
них, так і уніатів -  попри те, що, як уже зазначено, останні для нього -  це люди 
з етноконфесійною свідомістю.

Загалом, М. Довбищенко розглядає процеси націотворення в Україні наприкі
нці XVI -  у першій половині XVII ст. як такі, що мали незавершений характер 
і стосувалися еліти соціально-станового українського суспільства, князів та шлях
ти. Поняття української національної ідентичності для історика означає насампе
ред сповідування особою православ’я та усвідомлення нею свого “руського” похо
дження (автор фактично не дає відповіді на запитання, чим різнилися між собою 
тогочасні українці та білоруси). М. Довбищенко припускає також можливість 
українського націотворення на неправославній конфесійній основі -  йдеться на
самперед про протестантизм. Однак неподоланною перешкодою на цьому шляху 
був, зазначає історик, феодальний характер українського суспільства та відсут
ність у ньому буржуазії як класу капіталістичного суспільства. М. Довбищенко 
стоїть на тій точці зору, що українська національна ідентичність православних 
представників шляхти та князів так чи інакше була приречена на девальвацію, або 
ж і повну її втрату, якщо вони долучалися до Уніатської церкви (у них відбувалася 
зміна національного рівня самосвідомості на етноконфесійний рівень). При пере
ході ж православних представників українського нобілітету в католицизм їхня 
денаціоналізація відбувалася через процес полонізації.

Отже, у працях західних та вітчизняних авторів, присвячених теорії нації, а та
кож вивченню націогенези українців, представлені різні методології дослідження 
та концепції, що нерідко суперечать одна одній. Звісно, не варто очікувати ближ
чим часом на появу якоїсь універсальної теорії нації та супутнього їй жорстко ста
ндартизованого метологічного інструментарію, оскільки у науці не існує вічних 
істин та застиглих аксіом і вона постійно розвивається. Відтак при дослідженні 
націогенези українців потрібно, на наш погляд, спробувати обрати теоретичну 
оснастку та спеціальні дослідницькі методики, котрі дали б можливість встанови
ти оптимальний ракурс дослідження та найбільш ефективно опрацювати джерела 
українського націотворення, аби наблизитися до розуміння того, як насправді за
роджувалася нація. Авторські міркування щодо цього будуть викладені у частині 
першій, розділ І.

Відновлення православної церковної ієрархії

Відновлення православної церковної ієрархії в Україні та Білорусії на початку 
1620-х років вивчали чимало вітчизняних дослідників, у тому числі доволі продук
тивно -  у XIX -  на початку XX ст. На перших порах ця проблематика нерідко 
висвітлювалася спрощено, на рівні пунктирного окреслення окремих фактів та їх
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суб’єтивного оціночного коментування. Приміром, Дмитро Бантиш-Каменський 
у своїй праці “Історія Малої Росії” (вперше за життя автора її надруковано 1822 р., 
а востаннє -  1842) писав, що ігумена Київського Михайлівського монастиря Іова 
Борецького було висвячено в сан митрополита, мовляв, 1621 р.* за гетьманства 
П. Сагайдачного. Історик констатував, що, окрім митрополита, патріарх Феофан 
висвятив без дозволу польського короля, “за переконливим проханням гетьмана 
Конашевича”, також інших православних архієреїв: на єпископа Володимирського 
Ієзекиїла Курцевича, єпископа Луцького -  Ісакія Чернчицького, Полоцького архі
єпископа -  Мелетія Смотрицького, єпископа Перемишльського -  Ісайю Копинсь- 
кого, єпископа Холмського -  Паїсія Іполитовича, єпископа Пінського -  грека Ав- 
раамія Стагонського (насправді Єрусалимський патріарх нікого не висвячував на 
Пінського єпископа: він призначив грецького Стагонського єпископа Авраамія на 
Пінсько-Турівську єпископську кафедру). Д. Бантиш-Каменський писав, що поль
ський король Сигізмунд III начебто наказав стратити новопоставлених архієреїв. 
Відтак вони змушені були переховуватися і з’являлися у своїх єпархіях, мовляв, 
під чужими іменами (“для исполнения необходимых треб благочестивого тамош
него народа”)1.

Різним аспектам історії Київської митрополії, в тому числі тим, які стосували
ся становища Православної церкви у Речі Посполитій, підготовки та укладення 
Берестейської церковної унії 1596 р., боротьби православних за свої конфесійні 
права, духовній освіті тощо, присвятили свої праці інші дослідники XIX ст., 
в тому числі М. Коялович, М. Костомаров, С. Голубев, К. Харлампович2.

Серед істориків Церкви науковою ретельністю та порівняно добрим знанням 
історичних джерел вирізнявся митрополит Макарій (Булгаков). У своїй дванадця- 
титомній “Історії Руської Церкви”, виданій протягом 1864-1886 рр., у дев’ятому

’ Прикметно, що деякі історики пізнішого часу продовжували дотримуватися думки, що 
відновлення православної церковної ієрархи патріархом Феофаном відбулося 1621 р. Зокрема, 
Олександра Єфименко у праці “Історія українського народу” (1906) доводила, що “в 1621 г. проез
жавший в Москву иерусалимский патриарх Феофан по настоянию казацкого гетмана Сагайдач
ного, в котором нуждались поляки, в Киеве посвятил митрополита и епископов на все занятые 
униатами кафедры” (Ефименко А. Я. История украинского народа. -  К., 1990. -  С. 189). Як 
бачимо, О. Єфименко не тільки неправильно встановила час висвячень православних церковних 
архієреїв Єрусалимським патріархом, а й зазначила, що ця подія відбулася під час його подорожі 
у Московську державу, хоча насправді все було навпаки (детальніше про це йтиметься у частині 
другій... розділ III).

1 Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до 
уничтожения гетманства. -  К., 1993. -  С. 111, 112. Прикметно, що батько Д. Бантиша- 
Каменського, Микола Миколайович, на початку XIX ст. підготував та опублікував працю, при
свячену Берестейській церковній унії 1596 р. та боротьбі проти неї православних: Бантыш- 
Каменский Н. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. -  М., 1805.

2 Коялович М. О. Литовская церковная уния. -  СПб., 1859-1861. -  Т. 1-2; Костомаров Н. И. 
Собрание сочинений: Исторические монографии и исследования. - СПб., 1867; Голубев С. Т. 
История Киевской духовной академии. Период домогилянский. -  К., 1886. -  Вып. 1; Харлампо- 
вич К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инослав- 
ным. -Казань, 1898.
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томі він розглянув, зокрема, історію Київської митрополії 1458-1596 рр.1, у деся
тому томі торкнувся питань, пов’язаних з укладенням Берестейської церковної 
унії 1596 р., а в одинадцятому томі2, серед іншого, приділив увагу відновленню 
Єрусалимським патріархом Феофаном на початку 1620-х років православної цер
ковної ієрархії в Україні та Білорусії. Макарій писав про помітну роль у цих поді
ях запорозьких козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним 
(автор помилково гадав, що під час перебування в Україні Єрусалимського патріар
ха П. Сагайдачний увесь час тримав у своїх руках гетьманську булаву). Він дійшов 
висновку, що православні скористалися “сприятливими обставинами для постав
лення своїх архіпастирів”, тобто скрутним становищем, у яке потрапила польська 
влада після поразки сил коронного гетьмана Станіслава Жолкевського у Цецор- 
ській битві 1620 р. Автор Історії Руської Церкви” виходив із того, що патріарх 
Феофан розпочав висвячення православних архієреїв 6 (16) жовтня 1620 р., а за
вершив його на початку 1621 р., що стало “тяжким ударом для унії та загрожувало 
їй неприємними наслідками”3.

Як можна переконатися, в історіографії XIX ст. простежується наголошення 
на особливій, самостійній ролі запорозьких козаків та їхнього гетьмана 
П. Сагайдачного у відновленні православної церковної ієрархії. Однак так мисли
ли не усі тогочасні дослідники. Йдеться про позицію щодо цього Пантелеймона 
Куліша. Він керувався специфічними дослідницькими принципами: закликав ін
ших дослідників критично підходити до використання історичних джерел та істо
ріографічних праць, однак сам нерідко вдавався до історичних реконструкцій, які 
насправді були його художнім вимислом. П. Куліш міг вкладати в уста історичних 
осіб “документальні” промови, які насправді ніхто ніколи не проголошував. Деякі 
його подібні реконструкції сфокусовано на конкретних історичних осіб, причет
них до подій, пов’язаних із відновленням патріархом Феофаном православної цер
ковної ієрархії. Приміром, покладаючись на власне уміння осягнути та “докумен
тально” відтворити історичні реалії минулого, він “запротоколював” розмову 
П. Сагайдачного та І. Борецького, котра начебто “повинна” була відбутися . У сво
їй “Історії возз’єднання Русі” (1874) П. Куліш розглядав П. Сагайдачного як типо
вого представника стихійної “розбійницько-козацькоГ соціальної маси, котра не
гативно впливала на культуру, була байдужою до релігії та неспроможною підня
тися до рівня самостійної політичної сили (для П. Куліша безумовно позитивною 
була схильність цього запорозького гетьмана до компромісу з польською владою, 
що, у кінцевому підсумку, дало можливість зберегти козацькі сили, призначенням

1 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. -  М., 1996. -  Кн. 5. -  Т. 9. Де
тальніше про цю працю, в тому числі її джерельну базу, див.: Флоря Б. Н. Митрополит Макарий 
как историк Западнорусской Церкви // Там же. -  С. 3—18.

2 Макарий (Булгаков), митрополит. Указ. раб. -  М., 1996. -  Кн. 6. -  Т. 10,11. Наукову оцін
ку цієї праці див.: Дмитриев М. В. Основные проблемы истории Киевской митрополии в 1-й по
ловине XVII в. // Там же. -  С. 11-22.

3 Макарий (Булгаков), митрополит. Указ. раб. -  Кн. 6. -  Т. 11. -  С. 400-410.
4 Кулиш П. А. История воссоединения Руси. -  СПб., 1874. -  Т. 2. -  С. 149,260—261.
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яких була, доводив автор, історична місія “возз’єднання” України з Росією). 
П. Куліш виходив із того, що “простак” П. Сагайдачний вирізнявся нерозвиненою, 
поверховою релігійністю та не мав власної “політичної позиції”. Через це гетьман 
зі своїми козаками став об’єктом маніпуляцій з боку І. Борецького, який спонукав 
їх підтримати відновлення Єрусалимським патріархом Феофаном православної 
церковної ієрархії1. Загалом, на думку П. Куліша, запорожців не цікавили інтереси 
Православної церкви, а програму відновлення православної церковної ієрархії 
в Україні та Білорусії було розроблено у Москві2.

Версію П. Куліша про дуже низький рівень релігійної свідомості запорожців, 
їхню байдужість до Православної церкви та її становища у Речі Посполитій піддав 
критиці, зокрема, Дмитро Яворницький у першому томі своєї тритомної “Історії 
запорозьких козаків” (1892-1897). Історик був проти тенденційного применшення 
“заслуг запорозьких козаків перед рідною вірою і православною церквою”. Він 
наголошував, що насправді запорожці вирізнялися глибокою релігійністю і побож
ністю, які зумовлював їхній спосіб життя, пов’язаний з війною та воєнними небез
пеками. Д. Яворницький виходив із того, що для запорожців “захист віри предків та 
православної церкви складав основу усього їхнього життя”. Козаки переймалися 
“святістю православної віри”, зводили церкви на своїх землях, а також боролися 
“з ворогами руської віри та народності”, в тому числі наприкінці XVI -  на початку
XVII ст. Проте сформульовані в “Історії запорозьких козаків” тези про рівень релі
гійної свідомості козаків та їхнє ставлення до Православної церкви спиралися зазви
чай на ілюстративне використання поодиноких фактів, що стосувалися хронологіч
но різних періодів історії українського козацтва. Прикметно, що для Д.Явор- 
ницького індикатором глибини релігійних почуттів запорожців певною мірою слу
гував навіть рельєф місцевості, де вони колись мали осідок (“багато разів нам дово
дилося бачити місця столиці цих «низових рицарів», а також місця колишніх слобод 
та зимівників їхніх, і багато разів нам доводилося переконуватися, що січові козаки 
у виборі місць для побудови свого «кишла» керувалися не тільки стратегічними мі
ркуваннями, а й художнім, особливо ж релігійним почуттям”)3.

Заслуговують на увагу праці російського вченого Платона Жуковича, що при
свячені дослідженню боротьби православних Речі Посполитої за свої конфесійні 
права у роки, що передували приїзду в Україну Єрусалимського патріарха Феофа- 
на, а також подій, пов’язаних з відновленням ним православної церковної ієрархії. 
Щодо останнього, то висвітленню цих питань П. Жукович присвятив третій ви
пуск монографії “Сеймова боротьба православного західноруського дворянства 
з церковною унією (з 1609)”. Автор використав чимало архівних та опублікованих 
документів (королівські універсали, сеймові конституції, листи, скарги тощо). 
Щоправда, він не завжди критично їх оцінював, приміром, з довірою поставився

1 Там само. -  С. 178,179,250-264,282,327-329,354,364,365,380-385,394,395.
2 Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. -  М., 1877. -  Т. 1. -  С. 91-93.
3 Яворницький Д. 1. Історія запорозьких козаків: У трьох томах. -  К., 1990. -  Т. 3. -  С. 256-

299.
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до апокрифічних листів П. Сагайдачного до Сигізмунда III, що їх подав у своєму 
творі Самійло Величко. Водночас П. Жукович на основі вивчення джерел дійшов 
слушного висновку про значний внесок запорожців у справу відновлення 
православної ієрархії. Дослідник наголосив на заслугах у цей час перед Правосла
вною церквою не тільки П. Сагайдачного, а й запорозького гетьмана Якова Боро
давки1. Вивченню ролі запорозьких козаків у відновленні на початку 1620-х років 
ієрархії Православної церкви спеціальну статтю присвятив П. Орловський2.

Важливий внесок у розробку проблематики, про яку йдеться, зробив Михайло 
Грушевський. Представлене ним, зокрема, у сьомому томі його багатотомного 
твору “Історія України-Руси” (1909) концептуальне бачення подій, пов’язаних із 
відновленням в Україні православної церковної ієрархії, а також рушійних сил 
конфесійної боротьби православних, у загальних рисах зводилося до такого. 
“Українська інтелігенція”, до якої історик у цьому разі відносив насамперед пра
вославних публіцистів, богословів, учасників сеймової боротьби та політичних 
діячів, упродовж чверті століття по Берестейському церковному собору 1596 р. 
марно намагалася обстояти перед політичним режимом Речі Посполитої свої кон
фесійні права. Проте успіх у цій боротьбі став можливим тільки з рішучим долу- 
ченням до неї запорозьких козаків, які висунулися на перші ролі серед зорієнтова
них на православ’я політичних сил українського суспільства. Відтак під “протек
цією” запорожців було відновлено православну церковну ієрархію і, відповідно, 
зазнали краху плани польської влади щодо цілковитого придушення “церковно- 
національного життя України й Білоруси”. Від цього часу розпочалася нова сто
рінка в історії козацтва: воно свідомо стало на “службу національним потребам 
українським в їх релігійній формі”. Запорожці перетворилися на оборонців та по
кровителів “українського церковного -  а з ним культурного і національного жит
тя”. Причому “на грунті оборони релігійних і національних інтересів” вони стали 
свідомими союзниками не тільки православного духовенства, а й насамперед та
ких привілейованих соціальних верств, як православна шляхта та верхи міщанст
ва. Подібна метаморфоза, яка відбулася з козаками -  “буйними здобичниками”, 
пояснювалася приходом до їхньої керівної верхівки “української інтелігенці’Г 
(представників освічених кіл шляхетства та міщанства), тісно пов’язаної з культу- 
рно-національним життям українського суспільства і для якої інтереси Православ
ної церкви були близькі та зрозумілі. Відтак, козаків з таким вихованням, конфе
сійними орієнтаціями та світоглядом не потрібно було агітувати взяти участь

1 Жукович П. Н. Сеймовая борьба православного западно-русского духовенства в церковной 
унией (с 1609 г.). 1620-1621 гг.: Восстановление иерархии. -  СПб., 1906. -  Вып. 3. Статті, що 
склали розділи цієї книги, попередньо були опубліковані у “Христианском чтении”: Жуко
вич П. Н. Запорожские гетманы Бородавка и Сагайдачний в своих последних церковных и поли
тических делах // Христианское чтение. -1906. -№  7. -  С. 189-212; № 8. -  С. 341-369.

2 Орловский П. И. Участие запорожских казаков в восстановлении (иерусалимским патриар
хом Феофаном) православной южнорусской церковной иерархии в 1620 году // Киевская стари
на.-1905.-№  10.-С. 113-141.
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у відновленні православної церковної єрархії -  вони легко і цілком природно до
лучилися до цієї справи та стали в її авангарді.

Утім, М. Грушевський був не до кінця послідовним у своїй версії, згідно 
з якою запорозьке козацтво трактувалося як свідома, самостійна та провідна сила, 
котра рішуче взяла у свої руки справу відновлення православної церковної ієрар
хії. В “Історії України-Руси” представлено також думку про те, що боротьбою за 
відновлення православної церковної ієрархії диригували не козаки Війська Запо
розького -  останні, як випливає з певних висловлювань М. Грушевського, фактич
но були у цій боротьбі інструментом у чужих руках. Ідеться про твердження істо
рика, згідно з яким ідея відновлення ієрархії Православної церкви зародилася 
у київських “колах”, насамперед серед духовенства. Представники “київських кіл” 
вирішили зробити ставку на Єрусалимського патріарха Феофана, який у той час 
перебував у Москві. Вони сподівалися по прибутті цього ієрарха Східної церкви 
в Україну схилити його до висвячення православних архієреїв, скориставшись 
у цій справі “з опіки й протекції козачини?’. Причому, з огляду на можливі репре
сії польської влади, організатори майбутнього відновлення церковної ієрархії во
ліли перебувати в тіні. Відтак тягар відповідальності за цю справу взяли на себе 
запорозькі козаки, а також, частково, члени Київського братства. Першим проб
ним каменем для ініціаторів відродження православної ієрархії Київської митро
полії стало посольство Війська Запорозького до московського царя на початку 
1620 р. Адже воно було послане не так до царя Михайла Федоровича, як до патрі
арха Феофана з метою порозуміння з ним із зазначеного питання (“козацьке посо
льство до Москви, вислане на новий рік 1620, мало метою не тільки переговори 
з московським правительством, і навіть не стільки сі переговори, як порозуміннє 
з патріархом, що перебував тоді в Москві ще (московському правительству, до 
котрого ніби були вислані, козацькі посли не мали властиво нічого особливого 
передати -  хиба зачепити, чи Москва не схоче давати козакам «жалованье», аби 
ходили на Крим)” Прибувши в Україну, Феофан отримав від козаків охорону. 
У відповідь на наполегливі прохання православних, насамперед запорожців (про
відну роль серед яких відігравав П. Сагайдачний), з якими солідаризувалася пра
вославна шляхта, патріарх погодився приступити до висвячень церковних архієре
їв: перше з цих висвячень відбулося восени 1620 р. незадовго до поразки польсь
кого війська у Цецорській битві, а останнє -  на початку лютого 1621 р.1

Сформульовані істориками у XIX -  на початку XX ст. висновки щодо конкрет
ного перебігу подій, під час яких в Україні за підтримки запорожців відбулося 
висвячення православних церковних архієреїв, помітно вплинули на вітчизняну 
історіографію пізнішого часу, в тому числі сучасну. Потрібно зазначити, що у ра
дянські роки через ідеологічні перепони вивчення церковної історії занепало, не
гативні наслідки чого для історичної науки даються взнаки і донині. Це стосується 
також стану вивчення авторами радянських часів, а також істориками сучасної

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  К., 1995. -  Т. 7. -  С. 388-393,399-402,431-437.
35



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

України теми відновлення православної церковної ієрархії на початку 1620-х ро
ків. Дослідників, які більшою або меншою мірою цікавилися цією темою, вияви
лося небагато. Причому досі немає спеціального монографічного дослідження, 
присвяченого комплексному вивченню руху за конфесійну свободу православних, 
що у 1620-ті роки ознаменувався поверненням Православній церкві її ієрархії. 
Зазвичай українські історики побіжно висвітлювали ці питання в межах наукової 
розробки певних наукових проблем, прямо не пов’язаних з темою, яку розглядає
мо1 (їхні дослідницькі версії за потреби докладніше розглянемо у наступних розді
лах цієї книги).

Утім, окремі вітчизняні історики у своїх працях приділили доволі значну увагу 
вивченню того, як запорозькі козаки були втягнуті у релігійну боротьбу в Україні 
на боці Православної церкви, у тому числі за відновлення на початку 1620-х років 
вищої православної церковної ієрархії Київської митрополії. Йдеться про моно
графію Сергія Плохія “Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній 
Україні” (2005)2. Серед іншого, автор розглянув релігійну ситуацію в Україні, що 
склалася наприкінці XVI ст., наголосивши на конфесіоналізації як факторі, що 
підштовхнув Київську митрополію до розколу на дві частини, одна з яких залиши
лася у підпорядкуванні Константинопольського патріарха, а інша -  Папи Римсько
го. Розглядаючи конфесіоналізацію як чинник формування окремих ідентичностей 
церквами, що утворилися після розколу єдиної Католицької церкви, а також нада
ючи церковним конфліктам і примиренням значення фактора формування модер
ної національної свідомості, С. Плохій виходить з того, що по Берестейській цер
ковній унії 1596 р. конфесіоналізація в Україні “означала творення нових релігій
них свідомостей, які визначалися вже не належністю до колись єдиної руської це
ркви, а лояльністю до однієї з наднаціональних конфесій -  православ’я, католици
зму, або якогось відтінку протестантизму”. За спостереженням дослідника, 
у ранньомодерний час “з огляду на відсутність спільних для всієї Русі державних 
інституцій” Православна церква набула значення інституційного інструмента, че
рез який відбувалося визначення руської ідентичності. Цьому сприяло те, що Київ
ська митрополія мала свою канонічну територію з певним церковно-юрисдик- 
ційним кордоном, ієрархічну структуру, власну історичну традицію, недоступну 
для чужинців слов’янську мову, юліанський календар і об’єднувала доволі гомо
генне з етнічного погляду населення. У постберестейський час через розкол Русі 
та виникнення двох церковних ієрархій -  православної та уніатської -  виникли 
нові моделі “культурної та етно-національної ідентичности Руси”. Оскільки пра

1 Див., напр.: Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. -  К., 1957; Голобуцький В. Запоро
зьке козацтво. -  К., 1994; Мицько 1.3. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576— 
1636). -  К., 1990; Смолій В. А., Степанкове. С. Українська національна революція (1648-1676); 
Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV -  середина
XVII ст.-К., 2000.

2 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  К., 2005. Ця 
книга є перевиданням (у перекладі з англійської на українську мову) монографії цього автора 
2001 p.: Plokhy S. The Cossacks and Religion in Early Modem Ukraine. -  Oxford, 2001.
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вославні та уніати боролися за матеріальну і духовну спадщину Київської митро
полії, то це їх стимулювало доводити свою монополію на руську ідентичність. 
Причому якщо православна верхівка виступала від імені усього руського народу 
та наголошувала на своїй належності до Східної церкви, то уніати воліли предста
вляти політичний шляхетський “народ” руського походження, а також пов’язували 
себе з католицьким світом.

С. Плохій слушно звернув увагу на те, що після Берестейської церковної унії 
1596 р. основною формою вираження опозиційності до унії стали сеймові дебати 
православної української шляхти, участь її на початку XVII ст. у рокоші Миколая 
Зебжидовського. Хоча на сеймах 1607 та 1609 років було підтверджено право пра
вославних правити службу Божу, а також передавати у дар православним монас
тирям та церквам маєтності, тобто де-юре визнано існування двох Церков візан
тійського обряду у Речі Посполитій, однак це не усунуло дискримінацію Право
славної церкви, над якою нависла загроза припинення існування через повну втра
ту своєї ієрархії. Історик наголосив на тому, що “якісно нову добу в розвитку укра
їнського православ’я відкрила поява в Україні нової політичної сили -  запорозько
го козацтва. Вирішальний момент у зближенні та політичній консолідації право
славної еліти й козацького проводу припав на 1620-1621 роки, коли військова по
туга козаків перетворилася на політичну потугу, дозволивши їм взяти нову право
славну ієрархію під власну протекцію”. Автор “Наливайкової віри” писав про осо
бливу роль у відновленні ієрархії Православної церкви православної еліти “на чолі 
з козацьким лідером Петром Конашевичем-Сагайдачним”. Водночас, на його дум
ку, ініціатива та провідна роль у цьому відновленні належала Київському братст
ву. Щодо хронологічних меж події, яка розглядається, то, зазначає дослідник, вона 
відбулася восени 1620 р.: Єрусалимський патріарх Феофан провів висвячення пра
вославних архієреїв у Києві, Трахтемирові, Білій Церкві та Животові (з цієї гео
графічної прив’язки, інформація про яку міститься у літописі Густинського монас
тиря, випливає, що акт відновлення Єрусалимським патріархом вищої ієрархії 
Православної церкви мав би відбутися від осені 1620 р. до початку 1621 р.)1.

О. Йєменський звернув увагу на те, що до Берестейської церковної унії 1596 р. 
існувала доволі цілісна етноконфесійна свідомість мешканців Речі Посполитої, які 
себе ідентифікували як русини, “русь”, отожнювали з “руською вірою” та 
пов’язували з належністю до Православної церкви. Тим часом після Берестейсько
го церковного собору 1596 р. старі системи ідентичності зазнали кризи, оскільки 
православні та уніати конкурентно почали обстоювати свою “руськість”, за чим 
крився, серед іншого, конкретний політико-правовий (і вочевидь економічний) 
інтерес -  боротьба за королівські привілеї як спадщину “руського народу”.
О. Йєменський насамперед на прикладі творчості М. Смотрицького спробував по
казати, як руйнувалися старі форми руської ідентичності та відбувався пошук но-

1 Плохій С. Наливайком віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 93, 119— 
122,140-161,194,196-201.
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вих. Він, зокрема, зробив висновок, що М. Смотрицький перейшов від обмеженого 
визнання “руськості” за особами, які зреклися Православної і долучилися до іншої 
Церкви, в тому числі Уніатської (що проявилося у православний період його 
діяльності), до визнання поділу руського народу на православних та уніатів, що 
однаковою мірою претендують на “руськість” -  такі ідеї цей церковний діяч та 
письменник почав обстоювати після переходу в уніатство та появи його 
проуніатських творів 1627-1629 рр.1

Релігійну ситуацію в Україні та Білорусії у час, що розглядаємо, політичні пози
ції запорожців щодо православного конфесійного питання, а також відношення 
Єрусалимським патріархом Феофаном ієрархії Православної церкви тією чи 
іншою мірою висвітлено у зарубіжній історіографії, насамперед російській2 та 
польській^ Зокрема, у працях польських істориків поширеною є думка про те, що 
запорозькі козаки були об’єктом маніпулювань для православного духовенства, 
яке використовуло їх як знаряддя боротьби проти уніатів. Примнром, на подібних 
позиціях стояв Казимир Ходиницький, який також доводив, що козаків цікавили 
насамперед грабунки маєтків уніатських єпископів, а не справа відновлення право
славної церковної ієрархії4. Як доводив Збігнев Вуйцік, після Берестейської 
церковної унії 1596 р. козаки стали оборонцями Православної церкви -  попри те, 
що до цього, мовляв, не сповідували жодної віри. На його думку, висвячення 
православних архієреїв Єрусалимським патріархом Феофаном відбулося у жовтні
1620 р. Єрусалимського патріарха по нелегальному відновленні ним православної 
Київської митрополії* супроводив до молдавського кордону “козацький гетьман”

1 Неменский О. Б. Формы русской идентичности у Мелетия Смотрицкого // Анфологион. 
Славяне и их соседи. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию 
Бориса Николаевича Флори. -  М., 2008. -  Вып. 12. -  С. 305-316.

2 Серед численних публікацій сучасних російських авторів, присвячених різним аспектам 
цієї теми, можна назвати, приміром, такі праці: Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Указ. 
раб.; Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии; Ее же. Ук
раинские казаки в России: единоверцы или иноверцы (Микита Маркушевский против Леонтия 
Плещеева) // Соціум. Альманах соціальної історії. -  К., 2003. -  Вип. 3. -  С. 21-44; Дмитри
ев М. В., Заборовский Л. В., ТуриловА.А., Флоря Б. Н. Брестская уния 1596 г. и общественно- 
политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI -  начале XVII в. -  Часть 2. Брестс
кая уния 1596 г.: Исторические последствия события; Флоря Б. Н. Спорные проблемы русско- 
украинских отношений в первой половине и середине XVII в. // Белоруссия и Украина. История и 
культура. -  М., 2003. -  С. 29-40.

3 Tretiak J. Historia wojny chocimskiej. -  Krakow, 1921; Chodynicki K. Op. cit.; Tomkiewicz W. 
Kozaczyzna ukrainna. -  Lwow, 1939; Serczyk W.A. Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 
roku. -  Kraktfw, 1984; Chynczewska-Hennel T. SwiadomoSc narodowa szlachty ukraifiskiej 
і kozaczyzny od chyiku XVI do pdowy XVII w. -  Warszawa, 1985; Mronowicz A. Ko£ci6t pra- 
woslawny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. -  Bialystok, 2001. Ширшу бібліографію, 
а також аналіз праць польських авторів з цієї проблематики див.: Drozdowski М. Religia
і Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej pollowie XVII wieku. -  Warszawa, 2008; 
Idem. Od Brzescia do Hadziacza. Kozaczyzna wobec Cerkwi w pierwszej pdowie XVII w. // W kr?gu 
Hadziacza A. D. 1658. Od historii do literatury / Pod red. P. Borka. -  Krak6w, 2008. -  S. 213-234.

4 Див., напр.: Chodynicki К. Op. cit -  S. 407,419,420.
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П. Сагайдачний1. Серед праць із цієї проблематики, які останнім часом опубліковані 
польськими істориками, є монографія Маріуша Дроздовського “Релігія і запорозьке 
козацтво у Речі Посполи-тій у першій половині XVII ст.” (Краків, 2008). Автор осо
бливу увагу приділив визначенню рівня релігійної свідомості запорожців (продов
жуючи, отже, дослідницький напрям, започаткований Т. Хинчевською-Геннель)2.

Наше дослідження спирається на різні джерела, що проливають світло на полі
тичні та культурні процеси в Україні у період зародження ранньомодерної україн
ської національної ідентичності, у тому числі перебіг релігійної боротьби в Україні 
по Берестейській церковній унії 1569 р. Йдеться, зокрема, про таке наративне дже
рело, як літопис Густинського монастиря, в якому представлена специфічна версія 
висвячення патріархом Феофаном ієрархів українсько-білоруської Православної 
церкви3. Аргументи сторін конфесійного конфлікту між православними та їхніми 
супротивниками представлено на сторінках різних тогочасних друкованих видань, 
присвячених цій темі. До таких джерел належить, наприклад, “Verificatia 
niewinnosci” (“Перевірка безневинності”), автором котрої був Полоцький правосла
вний архієпископ Мелетій Смотрицький. Перше видання книги датоване 5 квітня
1621 p., друге, розширене і доповнене -  16 червня 1621 р.4 Серед книг, авторами 
яких були опоненти православних, можна назвати, приміром, надруковану 1621 р. 
працю “Лист до ченців церкви Віленського монастиря Св. Духа” (“List do 
zakonnikow monastera cerkwie S. Ducha Wilenskigo”)5.

Політичні позиції та ідейні засади учасників руху за конфесійну свободу право
славних виразно окреслено, зокрема, у політичній петиції Іова Борецького та його 
соратників до польського короля, сенату і сейму від 3 листопада 1619 р.6, протеста
ції від 28 квітня (8 травня) 1621 p., складеній від імені представників православної 
церковної ієрархії на чолі з І. Борецьким та усіх духовних і світських віруючих пра
вославного віросповідання*. Цінну інформацію про характер діяльністі в Україні 
Єрусалимського патріарха Феофана дають видані ним грамоти, в тому числі стосов

1 Wojcik Z Dzikie Pola w ogniu. О Kozaczyznie w dawnej Rzeczypospolitej. -  Warszawa, 1968. -
S. 72-75.

2 Chynczewska-Hennel T. Op. cit.
3 Літописець о первом зачатій и созданіи с?ыя обители мнсїря густинского, стыя живона- 

чалныя троицы, храма общежителного // ЧИОИДР. -  М., 1848. -  № 8. -  С. 1-38. Див. також від
повідну публікацію: ПСРЛ. -  СПб., 2003. -  Т. 40.

4 Verificatia niewinnosci, 5.1V 1621 // Архив ЮЗР. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 279-344; Vilno, 16.VI 
1621 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  R 1743 (3).

5 List do zakonnikow monastera ceikwie S. Ducha Wilenskigo. -  Wilno, 1621 // НБУ. -  Відділ 
стародруків. -  In. -117.

6 Усі разом християни руського народу, київські обивателі до Т. Замойського, 24.Х (З.ХІ) 
1619// AGAD. -  AZ. -RJkps. № 337. -  S. 8-9.

* Див.: Додатки. Про датування цього документа докладніше див.: частина друга, розділ V, § 3.
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но надання Київському братству права патріаршої ставропігії1, а також грамота до 
православних, у якій ішлося про обрання кандидатів для посвячення їх в архієреї2.

Різнопланова джерельна інформація щодо політичної лінії, яку реалізував 
в Україні великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, у тому числі стосов
но запорозьких козаків, а також православного конфесійного питання, міститься 
у виданні Августа Бєловського3, а також у збірнику документів “Жерела до історії 
України-Руси” (Т. 8), який уклав та видав Іван Крип’якевич4. Важливі публікації 
джерельних матеріалів, що стосуються теми, яку розглядаємо, насамперед листу
вання представників православної церковної ієрархії, а також запорозьких геть
манів з різними особами, містяться в документах, виданих Юрієм Мициком5. Цінні 
матеріали про запорозьке посольство до царя Михайла Федоровича вийшли друком 
у збірнику документів, упорядниками якого виступили Леонтій Войтович, Лев Забо- 
ровський, Ярослав Ісаєвич, Франк Сисин, Аркадій Турилов та Борис Флоря6.

Чимало джерел із церковної історії та релігійної боротьби в Україні наприкінці 
XVI -  у першій половині XVII ст. представлено у збірнику, присвяченому історії 
унії на Волині та Київщині (упорядник Михайло Довбищенко)7. До наукового обігу 
уведено важливі джерельні тексти, що проливають світло на добу поширення 
в Україні гуманізму, а також Реформації8.

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана на патріаршу ставропігію Київському Богоя- 
вленському братству, 26.V (5.VI). 1620 // Памятники, изданные Временной комиссией для разбо
ра древних актов. -  К., 1846. -  Т. 2. -  Отд. 1. -  С. 68-71.

2 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до православних, 13 (23).VIII 1620 // Голу
бев С. Юіевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического исследова
ния. -  К., 1883. -  Т. 1. Приложения. -  С. 256-258.

3 Pisma Stanislawa Zolkiewskiego kanclerza koronnego і hetmana z jego popirsiem / Wyd. 
A. Bielowski. -  Lwow, 1861.

4 Жерела до історії України-Руси. -  T . l . Матеріали до історії української козаччини / Зібрав 
і видав 1. Крип1якевич. -  Львів, 1908. -  Т. 8.

5 Мицик Ю. Із листування українських письменників-полемістів 1621-1624 років // ЗНТ1ІІ. -  
Праці історично-філософської секції, 1993. -  Т. CCXXVI. -  С. 310-316; Його ж. Два листи геть
мана Нероди (Бородавки) I I Марра mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкеви
ча з нагоди його 70-річчя. -  Львів; Київ; Нью-Йорк, 1996. -  С. 435-437; Ного ж. Нові дані до 
біографії Петра Конашевича (Сагайдачного) // Україна^культурна спадщина, національна свідо
мість, державність. -  Львів, 1998. -  № 5. -  С. 412-420; Його ж. Польський публіцистичний трак
тат XVI-XVII століття про запорозьке козацтво // Український археографічний щорічник. -  К.; 
Нью-Йорк, 2004. -  Вип. 8/9. -  С. 453-460.

6 Документи російських архівів з історії України / Упорядники Л. Войтович, Л. Заборовсь- 
кий, Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, А. Турилов, Б. Флоря. -  Львів, 1998. -  Т. 1. Документи до історії запо
розького козацтва 1613-1620 pp.

7 Пам'ятки. Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця
XVI -  першої половини XVII ст. / Упорядник М. В. Довбищенко. -  К, 2001. -  Т. 3. -  Вип. 1.

8 Українська література XIV-XVI ст.: Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіо
графічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. В. Л. Микитась. -  К, 
1988; Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9-ти т. -  К, 2001 -  Т. 2. -  Кн. 1; 
Орловський С. Твори. -  К, 2004; Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XVI -
XVIII ст.: У 2-х кн. -  К, 2004. -  Кн. 1. Ренесанс. Раннє бароко.
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Передмова

При висвітленні тематики, що пов’язана з боротьбою учасників руху за конфе
сійну свободу православних у Речі Посполитій, спрямованою на відновлення ієра
рхії Православної церкви та її легітимацію (а також процесами ранньомодерного 
націотворення в Україні), важко переоцінити значення такого виду історичних 
джерел, як листування. Йдеться про листування гетьманів Війська Запорозького 
з представниками вищої польської влади, у якому порушується широке коло запо
розько-польських відносин, в тому числі щодо православного конфесійного пи
тання. Неабияку джерельну вартість мають інструкції послам Війська Запорозько
го до польського короля, повідомлення королівських послів про переговори із за
порожцями та проведення козацьких рад, реляції польських послів, посланих до 
Османської імперії та Кримського ханства, у яких ідеться про турецьку воєнну 
загрозу для Речі Посполитої та подаються відомості про українських козаків. Час
тину цих документів опубліковано, в тому числі у згаданих вище документальних 
виданнях. Водночас чимало зазначених джерел, які були використані у нашій пра
ці, зберігаються у рукописному вигляді в архівах та рукописних відділах бібліотек.
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Ч а с т и н а  п е р ш а

ЗАРОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
У РАННЬОМОДЕРНИЙ ЧАС

Епохальне перетворення етнічної ідентичності народу на національну не 
є блискавичним і незаперечним тріумфом новоповсталої нації, перед котрим замо
вкають у захопленні навіть жовчні скептики. Насправді віднайдення в історичному 
бутті етносу тієї межі, або пограничного стану, за якими народжується нова 
якість -  національне, є доволі складним науковим завданням. Воно потребує від 
дослідників неабияких творчих зусиль, однак не гарантує сформулювання виснов
ків, які базуються на істинах в останній інстанції, що, звісно, неабияк збуджує 
скептиків у їхньому глибокому песимізмі. Щодо зародження процесів націотво- 
рення, в тому числі на українському ґрунті, то, на наш погляд, воно було можливе 
принаймні за двох ключових умов. По-перше, в межах суспільства з традиціоналі- 
стськими соціально-політичним устроєм, економічним укладом, усталеними усто
ями етнічної свідомості та культури з’явилася “нова людина” (власне, політично 
впливова спільнота “нових людей”), як за світоглядом, світовідчуттям, системою 
цінностей, так і, що принциво важливо, способом життя. По-друге, необхідною 
умовою переходу українського, утім, як і будь-якого іншого, етносу на рейки на- 
ціотворення було народження у його середовищі орієнтацій політичної свідомості, 
що ростили у людей чуття широкої солідарності й належності до своєї спільноти 
як певного цілого, згуртованого політично, у політико-правовому плані, із спіль
ною історичною долею та історичною свідомістю (зазвичай міфологізованою). 
Отож, першу частину нашого дослідження буде присвячено пошуку відповіді на 
питання: коли саме і якою мірою українське суспільство почало відповідати окре
сленим вище засадничим критеріям, тобто вийшло на рубіж зародження націо- 
творення.
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Р о з д і л  I

УКРАЇНСЬКА РАННЬОМОДЕРНА САМОСВІДОМІСТЬ

Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії 1620 р. ста
ло результатом упертої боротьби православних проти своїх конфесійних опонен
тів. Аби зрозуміти, що змушувало людей підніматися на релігійну боротьбу, а та
кож те, як остання впливала на самосвідомість політично активних верств насе
лення, потрібно визначити основні риси їхньої групової конфесійної та політичної 
ідентичності на момент висвячення Єрусалимським патріархом Феофаном митро
полита та єпископів. Звісно, що зробити це з точковою хронологічною прив’язкою 
до 1620 р. практично неможливо, оскільки соціально-психологічні, культурні, 
ідеологічні та політичні процеси постають розгорнутими у часі. Відтак логічно 
буде розглянути вузлові моменти, які характеризують релігійну ідентичність, 
рівень політичної свідомості українського етносу, його політико-культурні та цін
нісні орієнтації від переддня Берестейської церковної унії 1596 р. й упродовж де
кількох десятиліть по ній, що, на наш погляд, так чи інакше сприяло зародженню 
процесу українського націотворення.

Українське націотворення: теоретичний аспект

Перш ніж розпочати висвітлення зазначених питань, є потреба окреслити 
зміст понять “етнічне” та “національне” щодо тогочасних українських реалій. Як 
зазначалося, теоретична розробка питань етногенези та націотворення породила 
безліч дослідницьких тлумачень і концепцій, що ґрунтуються на різних методоло
гічних підходах. На думку В. Балушка, етногенеза (від грец. ethnos -  народ 
і genesis -  походження) означає процес формування етносу, тоді як подальше бут
тя нововиниклого етносу в різних його проявах є етнічною історією певного наро
ду. Дослідник відносить час завершення в основному етногенези українців до кін
ця XII -  початку XIII ст. Причому під етносом він розуміє “стійку міжпоколінну 
спільність людей, що склалася історично на певній території, володіє спільними 
рисами й відносно стабільними особливостями культури (у більшості випадків, 
зокрема на початкових етапах існування, включаючи й мову) та психіки, об’єднана 
єдиною мережею комунікативних і сигніфікативних зв’язків, унаслідок чого усві
домлює свою єдність і відмінність від усіх інших подібних утворень, тобто 
обов’язково має самосвідомість, яка у переважній більшості фіксується в особли
вій самоназві (ендоетнонімі)... основною етнічною ознакою етносу є, як правило, 
етнічна самосвідомість”1.

1 Балушок В. Зазнач, праця. -  С. 11,12,37,183,282.
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Як доводить англійський учений Ентоні Сміт, так званій етнічній (незахідній) 
моделі нації, що характерна, зокрема, для Східної Європи та Азії, властивий наго
лос на спільності походження та рідної культури. Звідси у ній посилений інтерес 
до родоводів та генеалогій, наголошення на ролі народу як певної “надродини”, 
його кревній спорідненості, мові та звичаях. Тим часом у західній громадянській 
моделі нації на передньому плані стоять історична територія, політико-юридична 
спільнота, політико-юридична рівність членів, спільна громадянська культура та 
ідеологія. “Народ” у цій моделі постає як політична спільнота, на котру поширю
ються єдині закони та інстиіуції. Відтак націю дослідник тлумачить як “сукуп
ність людей, що має власну назву, спільну історичну територію, спільні міфи та 
історичну пам’ять, масову громадянську культуру, однакові економічні й однакові 
юридичні права для всіх членів”1.

Звісно, що спільноти, які в історичному минулому перебували на стадії заро
дження та формування національної ідентичності, не могли відповідати критеріям 
сучасної західної моделі нації. Йдеться насамперед про неможливість для них через 
наявність соціально-станових бар’єрів та архаїчні економічні відносини витворити 
масову громадянську культуру та утвердити однакові для всіх економічні та юри
дичні права. За спостереженням Е. Сміта, при зародженні національної ідентичності 
спільноти важливу роль відігравало те, якою була її етнічна основа. Для етнічної 
спільноти, членів якої об’єднувала історична культура та чуття спільної ідентичнос
ті, а не просто спадкові біологічні риси, зазвичай були характерними групова власна 
назва, міф про спільних предків, спільна історична пам’ять, один або більше дифе- 
ренційних елементів спільної культури, зв’язок із певним рідним краєм, чуття солі
дарності у значної частини населення. Життєздатність такої спільноти великою мі
рою забезпечували організована релігія, релігійні ритуали, літургія, ієрархія, свя
щенна мова та писемність. Причому консерватизм релігійної системи міг бути на 
заваді етнічного самооновлення, тоді як останнє здатні були забезпечити релігійні 
реформи, культурні запозичення (що сприяли етнічному виживанню), широкі соціа
льні рухи, а також міф про етнічну обраність.

З появою так званих етнічних ядер, або латеральних (горизонтальних) спіль
нот з недостатньою соціальною глибиною, що складалися з аристократії та вищого 
духовенства (іноді охоплювали бюрократів, військову верхівку, багатих торгівців) 
і вирізнялися згуртованістю та розвиненою самосвідомістю, з’являлася об’єднав
ча культурна основа, суб’єкти якої творили фундамент держав і царств, довкола 
них виникав адміністративний, юридичний, фіскальний та військовий апарати. На 
основі етнічного ядра часто поставала держава, формувалася нація та її кордони. 
Загалом, це був один зі шляхів перетворення етнічної спільноти на націю. Він пе
редбачав, отже, те, що аристократична етнічна спільнота витворювала ядро етніч
ної держави, котра дедалі більше централізувалася, бюрократизувалася, через що 
могла згуртовувати населення в єдину політичну спільноту, утверджуючи серед

1 Сміт Е. Д  Національна ідентичність. -  К., 1994. -  С. 20,21,49.
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неї комплес цінностей, символів, міфів і традицій, що відображали культурну спад
щину аристократичного етнічного ядра. Причому головними провідниками цих 
процесів були королі, міністри та бюрократи, тоді як аристократи та представники 
духовенства маргіналізувалися, оскільки їхня культурна спадщина ставала загаль
ним надбанням. Другий основний шлях трансформації етнічної спільноти у націю 
зводився до націостановлення на народній (нижчі соціальні верстви) основі. Його 
вирізняв “вертикальний” процес народнокультурної мобілізації, результатом якого 
була заміна етнорелігійних уявлень цієї спільноти про себе на активніші -  полі
тичні уявлення. Такий шлях передбачав непрямий вплив бюрократичної держави 
на здебільшого поневолені верстви населення. Спосіб життя етносу та його здат
ність до самозбереження в етнічних спільнотах визначали насамперед організова
на релігія, літургії, ритуали, а також духовенство. Завдяки цьому він отримував 
своєрідну захисну шкаралупу, пасивно пристосовуючись до ворожого середовища. 
Однак така захисна шкаралупа перешкоджала етносу змінити усталений триб жит
тя, вийти за межі набутих етнічних компонентів нації (спільна назва, міфи предків, 
любов до батьківщини тощо) та перетворитися на політичну націю. Окрім того, 
що етнічне самооновлення могли спричинити насамперед релігійні реформи, 
культурні запозичення та широкі соціальні рухи, імпульс для мобілізації етносу на 
формування нації давали ще й просвітителі-інтелектуали. Йдеться, по-перше, про 
підняття ними теми повернення до природи та поетичного простору народу, яким 
надавали значення історичної домівки (відтак озера, ріки та долини ставали сим
волами народних чеснот, а замки та храми тлумачилися як невід’ємна частина не
повторної природи), по-друге, -  повернення до історичного минулого та плекання 
культу золотої доби, спираючись на міфи про походження, золоту добу, її героїв, 
мудреців, обраний народ, який має відродитися тощо1.

Представлене Е. Смітом бачення етногенези, типів етнічних спільнот та меха
нізмів формування націй ґрунтується на узагальненні фактів, почерпнутих із ми
нулого різних народів та у різні історичні епохи. Попри окреслення на цій основі 
певних ідеальних моделей, процесів і ситуацій, пов’язаних з етнічною та націона
льною ідентичністю, низка запропонованих ученим методологічних підходів ви
даються достатньо прийнятними і при дослідженні нашої тематики.

Водночас наголошення Е. Смітом на тому, що головною ознакою нації є масо
ва громадянська культура, а також набуття її членами однакових економічних та 
юридичних прав, дає підстави думати, що творення нації -  це суто економічний, 
технологічний процес, а також результат зусиль визначних правників та юристів, 
які розробляють довершені закони, що гарантують політико-юридичну рівність 
усіх членів нації. Однак за таких критеріїв “справжньої” нації може виникнути 
підозра, принаймні у принципових борців за права людини, що у сучасному світі 
досі не існує націй. Окрім того, у зазначеному дослідницькому підході не береться

1 Там само. -  С. ЗО, 43-48,61,63,70,73-77.
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до уваги, що нація -  явище історичне, яке постійно зазнає тих чи тих змін і пере
творень, реагуючи на різні виклики і запити життя суспільства.

На наш погляд, нацією є етнічна спільнота з пробудженою (зародженою та 
утриманою) політичною самосвідомістю широких соціальних верств. Це сформо
ваний по революції друкарського верстата спосіб буття етносу, представники яко
го піднялися до рівня політичного усвідомлення спільних стратегічних інтересів та 
мають чуття і життєву потребу належності до своєї унікальної культурно- 
історичної та політичної спільноти. Початок націотворення стимулюють глоба
льні для етносу потрясіння (соціальні, політичні, релігійні, воєнні), якщо вони 
актуачізують для нього цілі свободи і визволення, потреба єднання сип заради дося
гнення цих та інших глобальних цілей, а також виразна налаштованость щодо цьо
го соціуму на оптимізм і віру.

Тобто, йдеться про те, що нація не є ані одвічною реальністю, ані прямим по
родженням Індустріальної або Науково-технічної революцій. Вона виникає тільки 
на певному рівні розвитку цивілізації та культури, коли суспільство реально почи
нає відчувати на собі вплив інтенсивних форм культурної комунікації (принаймні
з поширенням книгодрукування), що дає можливість за сприятливих умов сфор
мувати у представників певного етносу комплекс політичних ідей і уявлень (на 
рівні сталого їх усвідомлення та засвоєння) про власну спільноту як інтегральну 
культурну цілісність, а також виробити стереотипи політичної, історичної і право
вої свідомості, що об’єднують та гуртують людей.

Націотворення політично “сплячого” етносу можуть розбудити радикальна 
релігійна реформа; релігійний розкол конфесійно гомогенної етнічної спільноти, 
що спричиняє конкурентну боротьбу за її культурно-історичну спадщину; сфор
мульовані ідеологами визвольні програми та гасла свободи, якщо вони сприйняті 
широкими верствами населення як керівництво до дії. Роль каталізатора націоге- 
нези виконує єднання людей у боротьбі проти спільної небезпеки, за спільні цілі. 
Водночас подібна роль належить груповому оптимізму, що охоплює значну час
тину суспільства або увесь етнос. Ідеться, по-перше, про актуалізовані для широ
ких верств населення морально значущі приклади та взірці, здобутки і звершення, 
перемоги і тріумфи, що були в історичному минулому етносу та є у його сього
денні. По-друге, -  про усвідомлення багатьма людьми високої мети, до якої іде 
їхня спільнота, а також світлих перспектив, що її чекають, котрі запалюють соціум 
ентузіазмом та закріплюються у суспільній свідомості як віра.

Нація у період свого зародження не одразу мобілізує усі свої соціальні ресур
си. Водночас політично активні верстви населення, які долучилися до націотво
рення, через ті чи ті обставини в подальшому можуть зійти з історичної арени, 
передавши естафету іншим соціальним верствам. З цим пов’язані циклічні коли
вання національної самосвідомості з її піками та фазами завмирання, по яких від
бувається новий підйом.

Від того, наскільки генералізованим буде самоусвідомлення представниками 
широких соціальних верств культурного масштабу свого етносу, сприйняття як сво
їх політичної і правової його влаштованості (або її перспективи, що окреслена ідео-
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логами) та історичної долі, а також переконливими та соціально привабливими дня 
них стануть політичні ідеї, моральні зразки та ідеали, покликані гуртувати співвіт
чизників, значною мірою залежатиме успіх націотворення та убезпечення повсталої 
національної спільноти від тотального культурного поглинання й інших форм екс
пансії чужих націй.

Цьому сприяють також соціально-психологічні фактори -  як природне для ет
нічної спільноти чуття любові до рідної землі, вітчизни та культури свого народу 
в розмаїтті її проявів, так і певні риси характеру населення та система цінностей, на 
формування яких значною мірою впливає спосіб життя людей, що історично 
змінюється і який спроможний бути потужним каталізатором процесів націогенези.

У людей, котрі наділені свободою волі й усвідомили себе членами певної нації, 
існує життєва потреба бути належними до останньої. Якщо у представників етніч
них спільнот належність до етносу є фактором елементарного виживання, зумовлю
ється вже самим фактом народження, синкретизмом свідомості, жорстко регламен
тується релігією, традицією, звичаєвими приписами, авторитетом старійшин та ду
ховних учителів, то для людей, які належать до національних спільнот, відкриваєть
ся горизонт самоідентифікації з опорою на свободу вибору. Йдеться про політично 
усвідомлену потребу для особи жити у конкретному суспільстві, задовольняти свої 
культурні запити і користуватися певними економічними, політичними та юридич
ними правами (сутність яких та можливість скористатися якими з часом змінюють
ся). Окрім цього, для людей із такими параметрами самосвідомості існує психо
логічна потреба мати зв’язок з рідним краєм, що пов’язана також з почуттям любові 
до його природи, спогадами та емоціями дитинства тощо. Люди з національним са
моусвідомленням, навіть якщо вони змінюють релігію, емігрують, користуються 
чужими мовами або ж надовго опиняються під іноземною окупацією, зазвичай не 
втрачають чуття національного.

Зазначимо, що автори, які вивчають українську культуру другої половини
XVI -  першої половини XVII ст., наголошують на тому, що це був час так званого 
релігійно-національного та культурного відродження в Україні, більшість земель 
якої об’єдналися в одній державі у зв’язку з укладенням Польським королівством 
та Великим князівством Литовським Люблінської унії 1569 р. В економічному 
житті українських земель спостерігалися різні тенденції. Зокрема, якщо у західно
му регіоні утвердилася фільварко-панщинна система господарства, що спричинила 
повне закріпачення селянства, то у Наддніпрянщині, східних та південних терито
ріях України магнати і шляхта забезпечували свою економічну вигоду насамперед 
через господарське освоєння нових земель, відтак основні повинності селян були 
натуральними та грошовими. Міста, які виникали в цьому регіоні, окрім того, що 
виступали осередками ремесла і торгівлі, виконували ще й функцію захисту краю 
від татарських нападів. Прикметно, що істотні прояви культурного відродження на 
українських землях мали місце ще до 1569 р., однак найінтенсивніший культурний 
рух припав орієнтовно на час від кінця 70-х -  80-х рр. XVI ст. та упродовж перших 
двох десятиліть XVII ст. і характеризувався, зокрема, реформами релігійного жит
тя, формуванням нових громадянських структур -  братств, появою нових типів
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навчальних закладів, небувалою інтенсифікацією літературного життя, зростанням 
активності Церкви у релігійно-організаційній та освітній сферах (конкуренція між 
Православною та Уніатською церквами стимулювала шкільництво, друкарство, 
науки, богословську думку), посиленням реформаційних рухів. Причому культур
но-освітній та релігійно-реформаційний рух набув політичного характеру, про
явом чого стало відновлення 1620 р. православної ієрархії всупереч волі офіційної 
Варшави1. Водночас дослідники звертають увагу на політично консолідуючу роль 
в українському суспільстві Православної церкви (“стара церква стала національ
ним гаслом, майже єдиним: єдиною установою, яка об’єднувала розбиті останки 
старої Руси”)2.

Зазначені особливості культурно-релігійної та політичної ситуації в Україні без
перечно впливали на самосвідомість тогочасного українського суспільства, насам
перед представників політично активних соціальних верств населення. Однак чи мож
на твердити, що культурно-освітній та релігійно-реформаційний рухи, консерва
тивно-інтеграційна роль Православної церкви, а також релігійна боротьба, насамперед 
православно-уніатське конфесійне протистояння, були єдиними і найголовнішими 
факторами, що принципово змінили етнічну свідомість українського народу?

Якщо керуватися критеріями, за якими найчастіше визначають націю сучасні 
автори, то українська нація в модерному розумінні так і не виникла у розвиненому 
вигляді до середини XVII ст. (ані значно пізніше) -  попри інтенсифікацію у другій 
половині XVI ст. процесів, які в історіографії дістали умовну назву “культурно- 
національне відродження”. Проте потрібно мати на увазі, що ті чи інші зрушення у 
культурній сфері та конфесійна боротьба, яка спричинила, зокрема, релігійну по
леміку серед книжників різної конфесійної орієнтації, а також розхитала старі й 
витворила нові системи ідентичності руського народу, поставали у певному істо
ричному зв’язку з глибинними процесами зародження політичної основи націо- 
творення (або, навіть, були їхнім відображенням).

Йдеться насамперед про те, що у час, який розглядаємо, на певній українській 
території, насамперед Подніпров’ї, виникла принципово нова, порівняно з іншими 
регіонами, соціально-політична реальність, через що у значної частини соціально 
та політично активного населення формувалися особлива політична свідомість, 
ментальність, система цінностей, характеристичний психотип, а також утвердився 
специфічний спосіб життя. Фактично це означало, що в Україні постала активна 
формотворча зона національного. Ґі характеризували, по-перше, утвердження но
вого, який відрізнявся від решти українських земель, способу життя для значної 
частини населення, по-друге, наявність у цьому регіоні консолідованої соціаль
ної та політичної сили, що фактично являла собою протоядро націотворення

1 Ісаевич Я. Д  Загальна характеристика періоду // Історія української культури: У 5-ти т. -  
К., 2001. -  Т. 2. Українська культура XIII першої половини ХУП століть. -  С. 479-483.

2 Грушевський М. Історія української літератури. -  К., 1995. -  Т. 5. -  Кн. 2. -  С. 42.
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(козаки, об’єднані у Військо Запорозьке), оскільки її соціально-політична та етно
культурна природа мала потенціал, спроможний вдихнути життя у процеси мобі
лізації етнічної спільноти у політичну спільноту, націю. Врешті-решт, як можна 
буде переконатися з подальшого викладу, протягом першої половини XVII ст. 
в Україні відбулося зародження сутнісних рис української ранньомодерної нації.

Населення зони, у якій відбувалося формування соціально-політичної основи 
націотворення, перебувало у взаємозв’язках із соціумом решти українських земель, 
а також усією віросповідною спільнотою руського народу. Деякі політичні ідеї, 
а також культурно-релігійно-організаційні форми суспільного життя, що мали по
ширення також на українських землях поза активною зоною націотворення, примі
ром, ідейна та організаційна основа братств, на Подніпров’ї набули особливої зна
чущості й отримали нові політичні перспективи (що довела участь членів Київсько
го братства у відновленні православної церковної ієрархії). Водночас активна фор
мотворча зона національного, про яку йдеться, давала політично мобілізуючі соціа
льно-політичні орієнтири та ідеали усьому українському населенню, а також тією чи 
тією мірою впливала на усю віросповідну спільноту руського народу. В цьому та 
наступних розділах докладніше розглянемо зазначені аспекти цієї теми.

1. Постсередньовічні тенденції у “вченій культурі”
(XVI -  перша половина XVII ст.)

Якщо виходити з того, що нація -  це етнічна спільнота з пробудженою політич
ною самосвідомістю широких соціальних верств, то існує потреба окреслити най
важливіші фактори, які вплинули на появу цієї самосвідомості. На нашу думку, ви
никнення передумов для переходу етносу у стадію націотворення передбачає наяв
ність певних якісних змін у духовній культурі, світогляді, світосприйнятті та само
свідомості, провідниками яких стають інтелектуали. В проекції на відповідну стадію 
історичного буття українського етносу вельми значущою була культурно-історична 
тенденція, що полягала у розгортанні процесу зміни середньовічних парадигм мис
лення та світогляду на нові. Йдеться про поширення в Україні ренесансно- 
гуманістичних та реформаційних ідей. Звісно, що це не мало прямого зв’язку з націо- 
генезою українців -  як через порівняно тонкий прошарок тогочасної інтелігенції, 
верхівковий характер витвореної нею “вченої культури”, так і те, що самі по собі 
елітарні знання, стилі мислення та літературного висловлювання, ідеї не є еквівале
нтом національної ідентичності. Водночас досягнутий українськими інтелектуалами 
рівень знання і творчі напрацювання у сфері ідей через систему освіти, книгодруку
вання, а також певні механізми участі у політичному житті доходили до ширших 
або вужчих соціальних Кіл населення та могли засвоюватитися останніми на рівні 
певних орієнтацій політичної та історичної свідомості, закріплюватися як ті чи ті 
культурні стереотипи. Більше того, вже у XVI ст. нові віяння та інтелекіуальні зру
шення у сфері культури, які поставали на її верхніх поверхах, створювали своєрід
ний живильний розчин для появи ідеологів, спроможних своїми ідеями консоліду
вати широкі маси населення у соціальні рухи, впливати на політичні настрої та
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спрямовувати їх у певне русло, що врешті-решт започаткувало процес націотворен
ня і стало світанком української ранньомодерної нації.

Щоб мати певне уявлення про інтелектуальну та ідейну атмосферу, яка по
сприяла останньому, розглянемо характерні для ренесансного- гуманізму прояви 
світогляду, методології, історіософського та політичного мислення на прикладі 
деяких характеристичних літературних, мовознавчих та історіографічних 
пам’яток. Усебічно досліджувати цю проблематику немає потреби, оскільки, по- 
перше, вона стосується нашої теми опосередковано, по-друге, останніми десяти
літтями побачила світ низка фахових монографій, присвячених вивченню різних 
аспектів гуманізму та Реформації в Україні, історіографічних пам’яток XVI -  се
редини XVII ст,1 Як уже зазначено, до наукового обігу уведено чимало джерел, що 
проливають світло на цю добу.

Г у м а н і с т и ч н а  ф і л о л о г і я

У XVI -  першій половині XVII ст. у вітчизняній книжності простежується пев
ний тип світогляду та історичного мислення, що пов’язаний з ренесансним гуманіз
мом. Для цієї ідейної течії були властиві, зокрема, ті чи інші методи філологічної та 
історичної критики текстів, які закладали підвалини писемної культури Нового часу.

Становлення засад історичної свідомості ранньомодерного часу в Україні су
проводжувалося поступовим витісненням стереотипів середньовічної свідомості, 
у якій важливу роль відігравав інтерпретативний (інтуїтивний) символізм, що 
в ньому загальне досягалося через одиничне, внутрішнє -  через зовнішнє, духовне -  
через матеріальне, абстрактне -  через конкретне. У середньовічній екзегезі (пояс
неннях тексту, коментарях) Святого Письма утвердилася концепція, згідно з якою 
адекватне розуміння слова можливе через поєднання таких символічних методів, як 
алегоричний (містив істину стосовно людства загалом та Христа як його глави), 
тропологічний (служив здебільшого для набуття моральних уроків), анагогічний 
(містичний, який іде від Бога -  завдяки йому досягалася найглибша істина). Для се
редньовічного мислення не існувало проблеми встановлення істини за принципом

1 НічикВ.М., Литвинов В. Д., СтратійЯ. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні 
(XVI -  початок XVII ст.). -  К., 1990; Філософія Відродження на Україні. -  К., 1990; Секуляриза
ція духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації: Збірник наук, праць. -  К., 1991; 
Європейське Відродження та українська література ХУІ-ХУШ ст. -  К., 1993; Проблема людини в 
українській філософії ХУІ-ХУІІІ ст. / Ред. В. М. Кашуба. -  Львів, 1998; Литвинов В. Ренесансний 
гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV -  початку
XVII століття). -  К., 2000; Литвинов В. “Католицька Русь” (Внесок українців католицького віро
сповідання в духовну культуру України XVI ст.): Історико-філософський нарис. -  К., 2005; Лит
винов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI -  початок XVII століття: Історико- 
філософський нарис. -  К., 2008; Шевченко В. Православно-католицька полеміка та проблеми 
унійності в житті Руси-України доберестейського періоду. -  К., 2002; ВирськийД. Околиця Рене
сансу: річпосполитська історіографія України (XVI -  середина XVII ст.). -  К., 2007; ВирськийД. 
Річпосполитська історіографія України (XVI -  середина XVII ст.). -  К., 2008.
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“або -  або”, оскільки для нього усі значення були одночасно істинними, а істини 
ієрархічно підпорядкованими1.

На думку деяких дослідників, давньоруські книжники, які писали церковно
слов’янською мовою (що була витвором південнослов’янських інтелектуалів IX- 
X ст. (вдосконалювалася до середини XVII ст.)) і за зразком канонічних святих 
мов, насамперед семантично, граматично та символічно складних і досконалих 
давньоєврейської і давньогрецької, постала як принципово нова мовна символічна 
система, призначена для елітарного духовного та світського вжитку), через вико
ристання граматичних категорій, частин мови та відмінків могли “кодувати” свої 
оцінки зображуваного у тексті. Вони робили це вдаючись до арсеналу середньові
чного символізму, у якому, приміром, святість асоціювалася з ангелом, одниною, 
чоловічим родом, іменником та аористом (дією у минулому часі), а найнижча сфе
ра -  бісом, множиною, жіночим родом, дієсловом та перфектом. Чим далі стояв 
використаний у тексті відмінок від іменного (іменник асоціювався з категорією 
святості), тим більшою мірою постать або ситуація, про які йшлося, набували не
гативного сенсу, пов’язаного з гріхопадінням. Як стверджується, таке уміння “ко
дувати” текстову інформацію начебто було втрачено наприкінці XVI ст.2

У другій половині XVI ст. на поглядах українських книжників певною мірою 
позначилися традиції так званого другого південнослов’янського впливу (йдеться 
про книжну реформу XIV ст. болгарського патріарха Євтимія Тирновського та 
його послідовників). Цей вплив стосувався грекофільської орієнтації, суворого 
розмежування церковної і народної мов, встановлення правил правопису та ряду 
стилістичних вимог, що диктував стиль “плетіння словес”3. Попри те, що окремі 
положення цієї реформи, як-от ті, що орієнтували перекладача на дотримання “бу
кви” оригіналу, могли бути продуктивними для ренесансної історіографії, наспра
вді ця реформа тяжіла до середньовічного мислення та світогляду. Як зауважують 
дослідники, в основі філософських поглядів Євтимія Тирновського та його учнів* 
лежить вчення ісихазму. Згідно з ним, слово було сутністю того явища, яке воно 
позначало. Відтак надавався священний статус словам, які позначали священні 
явища, що породжувало буквалізм і дослівність у перекладах, кальки з грецької

_____________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 БаргМ.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. -  М., 1987.-С. 159,161,162,164.
2 Виноградов Г. Текстуальні та мовні особливості давньоруського літописання в контексті 

наративно-семіологічної природи Pax Slavia Orthodoxa доби Середньовіччя // Матеріали V кон
гресу Міжнародної асоціації україністів. Історія. -  Чернівці, 2003. -  Ч. 1. -  С. 135-137.

3 Колосова В. П. Идеологические предпосылки деятельности Острожского кружка (Герасим 
Смотрицкий как редактор-полемист) // Федоровские чтения, 1981. -  М., 1985. -  С. 88,89.

Книжну реформу Євтимія Тирновського завершив видатний діяч болгарського і сербсько
го просвітництва граматик Костянтин Костенецький (перша половина XV ст.), який наполягав на 
абсолютній точності при перекладах книг Святого Письма з грецької на старослов’янську (Коло
сова В. П. К вопросу о втором южнославянском влиянии на Украине и Белоруссии: Филофско- 
филологическая концепция Острожского кружка // Славянские культуры и мировой культурный 
процесс. Материалы международной научной конференции ЮНЕСКО. -  Минск, 1985. -  С. 99).
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мови, складні синтаксичні конструкції тощо. Стиль другого південнослов’ян
ського впливу був властивий для “високо?’ середньовічної літератури, здебільшо
го церковної. Автори, які дотримувалися цього стилю, прагнули знайти загальне, 
абсолютне і вічне в одиничному, конкретному і кінечному, ідеальне -  в матеріаль
ному, а християнські істини -  в усіх явищах життя1.

На відміну від символічних методів середньовічної схоластики, гуманістична 
філологія Відродження зосереджувала увагу на історичному підґрунті писемних 
пам’яток, застосовуючи принципи філологічної та історичної критики тексту. 
Оскільки у другій половині XVI -  першій половині XVII ст. українські письмен
ники та історіографи гуманістичної орієнтації дедалі частіше зверталися до писе
мних пам’яток минулого*, то у них виникала потреба визначити для себе принци
пи перекладу, джерельну вартість різних текстів, історичну конкретику змісту та 
буквальний смисл термінології.

Від середини XVI ст. у писемній культурі України визначилася тенденція, що 
полягала у мовній та смисловій адаптації канонічних релігійних текстів до рівня 
сприйняття освічених верств мирян. Прикладом цього можуть бути, зокрема, пе
реклади на українську мову Пересопницького євангелія (1556-1561) з лютерансь
кого Нового Завіту 1551-1553 рр., євангелія Валентина Негалевського (1581) -  із 
соцініанського перекладу Мартина Чеховича 1557 р.2 Окремі канонічні та некано- 
нічні тексти дедалі частіше ставали об’єктом певної текстологічної процедури, що 
полягала у застосуванні глос, тобто тлумачення або перекладу малозрозумілих 
уривків та слів (на відміну від інтерполяцій -  вставок у текст, що зросталися з ним 
графічно і по суті, глоси графічно відрізнялися від основного тексту)3 Зазвичай 
у глосах подавали українські відповідники до неперекладних слів. Чимало таких 
глос містяться, зокрема, у Пересопницькому євангелії та Крехівському апостолі. 
Вони набули поширення також у творах інших жанрів, написаних українською та 
церковнослов’янською мовами. Йдеться про глоси однослівні й багатослівні, по
яснювальні, етимологічні, порівняльно-зіставні (текстологічні)4.

1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х-ХУІІ веков: Эпохи и стили. -  Ленинград, 
1975, -  С. 84,87,89.

* Українські книжники, зокрема ті, які входили до Острозького культурно-освітнього 
центру, поглиблено вивчали давньоруські рукописи, переписували й перекладали греко- 
візантійські твори й старослов’янські пам’ятки кирило-мефодіївської доби, складали збірники 
античних і середньовічних афоризмів, що свого часу поширювалися у Київській Русі. Прагнучи 
піднести значення церковнослов’янської мови, вони запровадили до вжитку рукописну 
слов’янську граматику Іоанна, екзарха болгарського -  1586 р. цей посібник вийшов друком у 
Вільно (Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні 
(кінець XVI -  початок XVII ст.). -  К., 1990. -  С. 145).

2 ПолюгаЛ. М. Українська абстрактна лексика XIV -  першої повини XVII ст. -  К., 1991. -  С. 66.
3 Лихачев Д. С. Текстология. На материалах русской литературы Х-ХУП вв. -  М., 1983. -  

С. 87-89.
4 Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською. -  

К., 1980.-С . 37,41,48,54,55.
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Природа розглянутих вище підходів до перекладів, методів текстологічної ро
боти виявляє спорідненість з ідейними та культурними явищами доби Відроджен
ня, а також Реформації у західноєвропейських країнах, що спричинили перетво
рення тексту Святого Письма, яке згідно із середньовічною церковною доктриною 
від початку було призначене винятково для кліру, на текст, що ставав доступним 
для широкого кола мирян. Цього досягали перекладами біблійних книг сакраль
ними (латинською, грецькою, єврейською) та національними мовами. Одночасно 
розвивалася наукова біблійна текстологія і філологічна критика із застосуванням 
методів роботи над текстами, які розробляли покоління гуманістів. Це сприяло не 
лише встановленню максимально достовірного тексту Біблії, а й підготовці її но
вих перекладів національними мовами. Приміром, 1516 р. у Базелі був виданий 
Новий Завіт, підготовлений Еразмом Ротгердамським -  це видання, серед іншого, 
мало наукові, текстологічні цілі1.

Філологічні прийоми опрацювання релігійних текстів та наративних історич
них пам’яток, якими послуговувалися українські книжники, дедалі більшою мірою 
виходили за межі методологічного інструментарію середньовічної схоластики, що 
базувався на символізмі, догматизмі та авторитаризмі мислення, й еволюціонували 
до історично-філологічної критики джерел -  вихідного пункіу методології, влас
тивої гуманістичній теорії пізнання. З виникненням в Україні друкарства 
у філології набували поширення спеціальні прийоми роботи з текстами, сукупність 
яких творила “техніку” критичного методу історіографії. Застосування подібних 
прийомів було зумовлене тим, шо під час підготовки того чи іншого твору до дру
ку часто виникала потреба визначати джерельну вартість різних його списків, 
а також принципи перекладу та редагування. Такі творчі завдання були актуаль
ними, зокрема, для членів Острозького літературно-перекладацького гуртка*, які, 
спираючись на свою літературно-мовну й джерелознавчу концепцію, видали Ост
розьку Біблію 1581 р. сакральною для східного слов’янства мовою -  церковно
слов’янською. Прикметно, що українці досить довго сприймали цю мову як різно
вид власної літературної мови, чому сприяла її українська вимова2.

1 Горфункель А. К. Историко-культурное значение первопечатных Библий: Острожская Би
блия в контексте европейской культуры // Федоровские чтения, 1981. -  М., 1985. -  С. 67-68,72.

* Острозький літературно-перекладацький гурток виник 1578 р. разом із заснуванням в Ост
розі академії і друкарні. До нього увійшли московський друкар Іван Федоров, острозький писар 
Василь, Тимофій Михайлович, протопоп Терентій, Андрій Римша (очевидно консультант), греки 
Діонісій Палеолог, Євстафій Нафанаїл з Кріта. Редакційний колектив, який працював над підго
товкою біблійних текстів, очолював Герасим Смотрицький. Упродовж тридцяти років існування 
Острозького гуртка його членами були також Стефан і Мелетій Смотрицькі, Ісайя Копинський, 
Христофор Філалет (Мартин Бро&евський), Дем’ян Наливайко, грек Никифор та ін. (Исае
вич Я. Д  Острожская Библия как пам’ятник межславянских культурних связей // Федоровские 
чтения, 1981. -  М., 1985. -  С. 13,15; Колосова В. П. Идеологические предпосылки деятельности 
острожского кружка (Герасим Смотрицкий как редактор-полемист). -  С. 84).

2 Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. -  Львів, 1983. -  
С. 96,97; Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. -  К., 1992. -  С. 354-356.
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Острозька Біблія. 1581 р. Титульний аркуш

Для членів Острозького гуртка складним текстологічним завданням було ді
брати прийнятний список старозавітних книг. Після тривалих дискусій вирішили 
орієнтуватися на давній грецький -  переклад зі староєврейської 72 перекладачів 
(так звана Септуагінта). Із церковнослов’янських текстів, які опрацювали острозь- 
кі видавці, повним був тільки один -  Геннадіївська Біблія (завершена 1499 р. 
в Новгороді при дворі митрополита Геннадія). Цей текст вони і взяли за основу 
для свого видання. У ті книги, які в Геннадіївській Біблії перекладено з латинської 
Вульгати, вносили значні виправлення на основі грецької Септуагінти (книги Бут
тя, 1-2 Ездри, Неємії, перша і друга Параліпоменон, Мудрості Соломона, перша 
і друга Маккавейські). Деякі книги, зокрема, Есфір і третю Маккавеїв, перекладе
но безпосередньо з грецького тексту, а книги Товії і Юдіф звірено з Вульгатою1.

Текстологічна робота членів Острозького гуртка зі звірки з грецьким оригіна
лом слов’янських текстів, виправлення в останніх помилок та внесення лексичних 
замін значною мірою спиралася на здобутки гуманістичної філології. Острозькі 
видавці доповнили місця, яких не вистачало у перекладі Пісні пісень з Геннадіїв- 
ської Біблії, а також переробили чимало уривків за ранніми списками. На зробле
ному ними перекладі Пісні пісень помітний вплив таких слов’янських джерел: 
Четій переклад Пісні пісень (зроблений з грецького оригіналу в часи діяльності 
Мефодія та його учнів); Тлумачний переклад Пісні пісень (його супроводжено тлу
маченнями візантійського богослова IV ст. Філона Карпафійського; переклад ви
конано у середині XII ст. у східних слов’ян, один з його різновидів (без тлумачень) 
представлено в Геннадіївській Біблії); Пісня пісень з тлумаченнями Феодоріта 
Кіррського (перекладено на початку XV ст. Костянтином Костенецьким); Пере-

1 Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. -  С. 97-99.
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клад Пісні пісень Франциска Скорини 1518 р., зроблений з чеської Біблії венеціансь
кого видання 1506 р. Перелічені слов’янські тексти Пісні пісень острозькі видавці 
звірили за грецьким оригіналом -  грецькою Біблією 1518 р. (так звана Альдина)1.

Використані членами Острозького гуртка філологічні прийоми фактично за
кладали фундамент вітчизняної наукової біблійної текстології ранньомодерного 
часу. Розвиток лінгвістики в Україні, зокрема граматики та лексикографії, відпові
дав запитам шкільної освіти. В останній третині XVI -  першій половині XVII ст. 
до створення нових типів шкільних підручників та посібників -  букварів, граматик
і лексиконів -  були залучені відомі східнослов’янські культурно-освітні діячі. 
Укладачем першого на східнослов’янських землях друкованого букваря став
І. Федоров. Укладений на основі творів південнослов’янських граматиків, західно
європейських, латинських і польських “азбук”, “Буквар” І. Федорова справив ве
ликий вплив на подальші видання підручників в Україні2.

Спонукальним чинником розвитку філології на українських землях була на
самперед внутрішня еволюція писемної культури. В останній на передній план 
виступили питання текстологічних студій, кодифікації та нормалізації літератур
них мов -  церковнослов’янської та української. Серед граматичних посібників та 
словників, що з’явилися у зазначений час в Україні, використанням методів філо
логічної роботи з текстами, які правомірно віднести до наукових, вирізнялися, зо
крема, “Грамматіка словенска” та “Лексис” Лаврентія Зизанія (Вільно, 1596), 
“Грамматіки славенскія правилноє синтагма” Мелетія Смотрицького (Єв’є, 1619), 
“Лексиконъ славеноросскій и ймень тлкованіє” Памви Беринди (Київ, 1627).

Певне уявлення про використання українськими книжниками зазначених фі
лологічних методів дає “Лексис” Л. Зизанія, у якому вперше у вітчизняній лекси
кографії подано цитати з джерел та реєстрові слова у контексті. Основним літера
турним джерелом церковнослов’янського реєстру була Біблія і твори церковно
слов’янської патристики. У перекладній частині “Лексиса” реєстрові слова, які 
мали у церковнослов’янських текстах інші значення, перекладено кількома украї
нськими відповідниками. Автор зіставляв церковнослов’янські слова з грецькими, 
іноді з латинськими. Реєстр цієї лексикографічної праці побудовано за абеткою, 
споріднені слова розміщено гніздовим способом, окремі церковнослов’янські 
слова паспортизовано3. Серед іншого, у “Лексисі” подано переклад терміна

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Алексеев А. А. Песнь песней в острожской Библии: Состав и источники текста // Федоров
ские чтения, 1981.-М, 1985.-С . 117,118,120.

2 Галенченко Г. Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI -  сере
дине XVII в. -  Минск, 1983. -  С. 153-155; Німчук В. В. Мовознавство на Україні ХІУ-ХУІІ ст. -
С. 36-44.

3 Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською. -
С. 75-78,83,85,89.
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“извітіє словес”, що означав окремий літературний стиль*. Слово “извітіє” пере
кладено як “хитрость”, тобто “майстерність”, “мистецтво”, а зміст терміна “извітіє 
словес” визначено так: “штучноє мовлене”, “хитрость в мов®”1. Зазначимо, що ці 
словникові статті повністю увійшли до “Лексикона” П. Беринди. Причому у цій 
лексикографічній праці подано визначення ще одного жанру, пов’язаного з “изві- 
тієм словес”, а саме: “извитіе притчъ: штучный приповЪсти”2. Як бачимо, 
Л. Зизаній та П. Беринда добре розрізняли стилістичну й структурну однорідність 
трафаретних словосполук, нагромаджень в одній фразі синонімічних слів тощо, 
що творили окремий літературний стиль -  “извітіє словес”

Такі теоретичні процедури у лексикографії творили своєрідний культурний шар, 
на основі якого міг утвердитися метод філологічної критики текстів. Щодо створен
ня умов для утвердження у “вченій культурі” певного понятійного інструментарію 
тогочасної науки привертає увагу те, що Л. Зизаній включив до “Лексиса” ряд слів, 
які позначають абстрактні поняття, у тому числі філософські категорії, як-от: “без- 
страстіе, нетерплене, незволене от афектов; безпристрасне, незволене от мірскихь 
красоть и похотей; дЬяніе, справа; естетство, прирожЪнье, се наречес от еж єсть; 
жизнь, живот, живность, выховане; качество, якост; количество, колкост; произ- 
воленіе, зозволене добрая воля последованїе, заким хожене, и тыж способъ; правда, 
справедливость; совЪст, сумлешгЬе; філософія, мудрость, любленіе мудрости”3.

Уведення такої термінолексики та загальновживаних абстрактів до реєстру 
словника і переклад їх тогочасною українською мовою сприяло формуванню по
нятійного апарату гуманітарних наук, в тому числі історіографії. Абстрактні по
няття, насамперед категорії, що окреслювали важливі характеристики суспільного 
буття, виступали інструментом теоретико-пізнавальної рефлексії. Це стосувалося 
також суспільно-політичної лексики, що поставала як атрибут наукового стилю. 
У “Лексисі” подано тлумачення ряду термінів зазначеної тематичної групи, при
чому деякі з них паспортизовано (архитрїклин, маршалок, началник трем вьскло-

'  Стиль “извітіє словес” був одним із різновидів емоційно-експресивного стилю “плетіння 
словес”. В останньому відбилися породжені євтимієвою реформою уявлення про тотожність слова і 
сакрального змісту, який воно виражало. Звідси нагромадження епітетів і синонімів, скрупульозне 
врахування звукової основи слова, його етимології, семантики, уведення до текстів словесних ново
творів, складносполучннх слів, кальок з грецької мови тощо (Лихачев Д. С. Развитие русской лите
ратуры Х-ХУІІ веков: Эпохи и стили. -  С. 88). Стиль “извітіє словес” набув поширення на україн
ських землях у XV ст. насамперед у таких жанрах літератури, як житія, проповіді, похвали і похва
льні слова. Він являв собою своєрідну гру слів у тексті для молитовного чигання, де часто вживали
ся однокореневі слова, неологізми, антитези. Використання різних риторичних фігур для досягнен
ня “извітія словес” ускладнювало розуміння тексту. Водночас через алітерації та асонанси, ритмічну 
підпорядкованість мовлення та звуків, які повторювалися у певній послідовності, досягався глибо
кий емоційний вплив на слухачів і читачів (Пелешенко Ю. В. Розвиток української ораторської та 
агіографічної прози кінця XIV -  початку XVI ст. -  К., 1990. -  С. 88-100,113).

1 Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская. -  К., 1964. -  С. 50.
2 Лесикон словенороський Памви Беринди.—К., 1961. —С. 45.
3 Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская. -  С. 29,44,45,47,52,70,78,83.
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нениямъ, сирЪч лавам; архистратнгь, цБсаръ, и тыж старшій княз; аифилат, бу- 
рмистрь старшій радца, албо справца в якой земли. В дЬяніях апостолских в главі 
19 при конци; кафолнкъ, по грецку съборный, по латині оніверьсалис. То ест 
кафоликь, который седми вселенъскими съборами оутвержееую віру держит; на- 
слЬдіе, одЬдичене, спадок; преторь, раїушь, дом судовый”)1.

Лінгвістична концепція Л. Зизанія не обмежувалася такими принципами, як 
переклад із церковнослов’янської на українську, орієнтація на духовну спадщину 
античності*, критичне переосмислення літературних стилів, уведення до словника 
абстрактних слів та термінолексем, виклад матеріалу за певною смисловою рам
кою, що передбачало іноді посилання на джерело. Дослідницький підхід 
Л. Зизанія вирізняло також те, що він у “Лексисі” (так само, як і П. Беринда у “Ле
ксиконі”) помітну увагу приділив з’ясуванню смислової мінливості слова. При
кладом цього може слугувати тлумачення в обох названих книгах слів “молва” 
і “шатаніє”. У “Лексисі” відтінки їх значення визначено так: “молва, гомонь, гук 
от мовы людской, окрик и тыж трвога; молвлю, гомоню, гучу; шатаюся, хєлплю- 
ся, шемру, дрижу, шумлю, и тыж як лев ричу. Так, з грецкого власне переклада
ється; шатанїє, хєлплене, шемранье, дрижанье, шумленье”2. Ще ширший ряд сми
слових значень зазначених слів подано у “Лексиконі” П. Беринди. Коректно їх пе
рекласти та правильно використати на письмі можна було з урахуванням контекс
ту: “молва, или млъва: розрухъ, гомонъ, гукъ от мовы людской, окрикъ, тръвога, 
или крикъ, звада, бурда, турнія, фасол, замішане, згелкь, смущенье, смятенье, 
попеченїє; мовлю: замішане ростыркь чиню, трощуся, фрасуюся, заколочую, 
коліблюся умом, гомоню, замучую, гучу, кричу, засмучую и засмучуюся; шата
ніє: хелплінє, шемранє, дрыжанье, шумленье”. Щодо слова “шатаюс”, то 
П. Беринда спочатку подав найуживаніші у мовній практиці першої третини
XVII ст. значення цього слова та його відтінки, а по цьому навів переносне зна
чення (“шатаюс: шастаюся, якь конь на вытБчку, дрыжу, шумлю, дзвянкь чиню, 
як левъ рычу. Образні: естем роспустным, своволнымъ, и бутнымъ”)3.

_____________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

| Там само. -  С. 24,25,54,60,68.
’ Л. Зизаній включив до реєстру словника ряд давньогрецьких слів, що засвідчило його кла

сичні уподобання. У перекладній частині “Лексиса” лексикографічний аналіз слів, пов’язаних
з культурно-історичною спадщиною Стародавньої Греції, зроблено в межах певної дослідницької 
процедури, що передбачала поширене, енциклопедичного характеру, тлумачення змісту грецьких 
лексем з метою якомога повнішого виявлення їхньої семантики. В окремих випадках автор робив 
посилання на використане джерело, напр.: “зефиръ, вЪтр вдячний, от полудня віючій; неясыт, 
по грецку пелекан, птах єсть в ЄгуптЬ, подобный бусолови, которїй в пустыни рад мешкати, ко
торому змій върогуют, и дЪти его оумерщвляють, а он прилегавши клюется в перси свои и кров 
испушает на них, и так оживают. Аристотел мовит в книгах где о животных пишет, трой род 
пелеканскїй, едины високо, другій середне, третій низко лътають; онокентавръ, звЪр нЪякис, от 
головы як человекъ, а от ног як осел, по словенску китоврасъ” (Лексис Лаврентія Зизанія. Сино
німа словеноросская. -  С. 49,60,61,64).

2 Там само. -  С. 56,57,88.
3 Лесикон словенороський Памви Беринди. -  С. 65,157,158.
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Отже, лексикографічні праці Л. Зизанія та П. Беринди орієнтували книжників 
на встановлення смислових значень та відтінків семантики слів через контексти. 
Ця обставина цілком вписується в межі методологічного арсеналу філології та іс
торіографії ранньомодерного часу. Якщо для середньовічних схоластів текст озна
чав не більше, ніж набір розрізнених речень, які зіставлялися з наперед визначе
ною догмою, то представники гуманістичної думки виходили зі сприйняття тексту 
як логічної та історичної цінності. Останнє передбачало, серед іншого, буквальне 
розуміння повідомлень класичних і біблійних текстів, що грунтувалося на розріз
ненні історичних часів, а також використанні історичної критики як універсально
го методу текстологічного аналізу. Згідно з цим робився наголос на специфічних 
рисах тексту, в тому числі на граматичному складі мови, зумовлених історичними 
умовами його написання1.

У лексикографічній праці Л. Зизанія, поряд з перекладом реєстрового слова та 
ілюстрацією його використання у контексті, іноді проводився етимологічний ана
ліз, що підвищувало строгість філологічної процедури виявлення буквального змі
сту слова: “...аллилуїя, хвала богу. Герман патриархь в толкованіи литургіи свя
той мовит: «аллилуїя приходит богь, хвалите и вьспВвайте живаго бога». Єврейс- 
ким бо язиком есть аль, идет, явися, аиль, богъ, а уїя, хвалите въспЪвайте; єлма, г 
значит, колко, поневаж, иногды вьмЪсто бо. Яко, елма велик еси толма смирися. 
Єлма оубо богь на землю пріиде, сирЬч, поневаж. Єлма аще оубо сице бы было, бо 
если бы так было”2.

Деякі подані у контексті слова Л. Зизаній розглядав крізь призму певних гра
матичних правил. Ідеться про сполучник “оубо”: “звикло (же) ему досить чїнити, 
албо его исполняти, яко, азь оубо тебе праведна мню премудра же якого никогоже. 
А розмаитое оуживане тое оубо, иногды едностайне чинит слово (то єсть) рЬч, 
а иногды роздЬлность ніякую оказует. Якь, азь оубо пишу, ты же чтеши, я заисте 
пишу а ты читаешь. Туть оубо, роздЬляет, пишу от читаю, иже також як оубо, 
оу&Ьждаю, примушаю. Оубо, а так, прото. Яко, всяко животно словесно єсть чело- 
векь, а Іоан есть животно и словесно, оубо Іван человекь”3 Прикметно, що 
Л. Зизаній у “Граматиці” класифікував сполучники, поділивши їх на кілька розря
дів: перший -  “сьлЬпляющїя” (и, оубо, же); другий -  “раздьляющія” (ли, или); тре
тій -  “прикасающїяся” (аще, понеже, поне); четвертий -  “виновныя” (аще, по, по
неже, бо та інші); п’ятий -  “вопросныя” (оубо, егда); шостий -  “утверьждающїя, 
или оувьщавающїя” (оубо, прочее)4.

Отже, можна переконатися, що у філологічних поглядах Л. Зизанія відводить
ся значуща роль встановленню чітких правил правопису. Причому останні могли 
бути інструментом виявлення автентичного змісту тексту. Прикметно, що автор

’ Борг М. А. Указ. раб. -  С. 277,278.
2 Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская. -  С. 23,24,45.
3 Там само. -  С. 65,66.
4 Німчук В. В. Мовознавство на Україні ХІУ-ХУИ ст. -  К., 1985. -  С. 87.
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“Лексиса” та “Граматики словенської” спирався на цей інструмент при підготовці 
своїх творів, присвячених богословським, а також деяким історіографічним темам. 
Підтвердженням цього є, зокрема, його апелювання до граматики під час диспуту 
в Москві з представниками московського патріарха Філарета щодо богословських 
питань, порушених у “Катехізисі” -  над цією працею Л. Зизаній працював протя
гом 1620-1623 рр., 1627 р. рукопис надруковано у Москві, однак майже увесь ти
раж було знищено, оскільки московські богослови побачили у ньому відступи від 
православних церковних догматів (“Лаврентій рече, -  зазначили «справщики» па
тріарха, -  есть рознь междоу лица и соущества. И потом Лаврентій от грамматики 
почєль говорити. Арфографїєю єсть де иная разнь в письменах междоу образа
і образов. Инд® де надобе оникь маленкой, а индЬ болшой”)1.

При перекладі слів іноземного походження на церковнослов’янську мову 
Л. Зизаній прагнув ураховувати їхні мовно-історичні особливості. Зокрема, слова 
“лЬпта” і “коупина” він не став перекладати на церковнослов’янську, а залишив 
у формі, в якій вони фігурують у тексті оригіналу. На закид опонентів по диспуіу 
стосовно того, що Л. Зизаній замість “лЪпты”написав “хл'Ьбы”, а замість “коупи- 
ноу” -  “пень”, він “разсмЪявся, молвил: «Я де коупиноу коупиною пишю, а л®пти 
лЬптями, а не хлебами. Вы, оубо, рече, выдаете что коупина?» И мы ему рекли: 
«выдаем, сербъским языком купина, а роуским коусть нарицается». Лаврентій 
рече «пак прямо коупина єсть коусть». И потом оучалъ говорити, что бы де только 
яз в'Ьдал, и я бы де свою книгоу подал всю на словенском языц® государю 
святВйшему патриарху, а то де много переводчикъ наставил такъ”2. Як бачимо, 
для Л. Зизанія важливим було точно відтворити зміст слів, ураховуючи мовні осо
бливості джерела, з якого вони взяті.

Звісно, що ту чи ту методику філологічної роботи з текстами застосовували на 
практиці не тільки лексикографи. Книжники могли, приміром, коментувати термі
ни, в тому числі пов’язані із суспільно-політичною лексикою, у глосах. Прикладом 
цього може бути Пересопницьке євангеліє (серед його внутрішньорядкових глос 
є такі: “от архисинагога (от оучителя людоу жидовьского); сь соуперникомь сво- 
имь (або соутяжцею); грецкими (або єлинскими); римскими (або латинскими) 
и еврейскими (або жидовьскими)”)3. Прикметно, що у деяких глосах Пересопни- 
цького євангелія відобразилося узагальнене розуміння автором тих чи тих україн
ських соціально-політичних та економічних реалій. Приміром, в одній з покрайніх 
глос слово “м®сто” перекладено: “містом (або градом)”, тобто у прямому значенні 
цього терміна -  “місто”. Водночас терміни “село” і “містечко” перекладені як си
ноніми: “до села (або до містечка)”4. З цієї своєрідної типології міських поселень

1 НБУ. Інститут рукопису. -  ДА. П. 566. -  Арк. 10 зв.
2 Там само.-Арк. 12.
3 Пересопницьке євангеліє // НБУ. Інститут рукопису. -  Ф. 1. -  Спр. 15512. -  Арк. 232 зв., 

252,278зв., 328.
4 Там само. -  Арк. 226 зв., 331.
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автора глос добре видно, що містечко, на відміну від міста, розглядається як бли
зьке до села поселення*.

Засвоєння суспільно-політичних абстрактів та спеціальних термінів публіцис
тики, історіографії, юриспруденції виразно проявилося у творах полемічної літе
ратури, що підтверджує “Апокрисис” Христофора Фіяалета. Серед поданих у ньо
му тлумачень слів є, наприклад, такі: “автор (творца); сетенцін (зданя или виро
ки); трактаты (постановлене); унЬю (згоду); протестацню (оповідане); ннстру- 
кціа (наука); пакт (постановеня); конвокація (зъЪзд); въ конфнрмаціи 
(въ потверженю); посссорове (державцы); декларуе (объясняете)”1. Абстрагуючі 
тенденції, широке використання суспільно-політичних термінів були властиві та
кож стилю української ділової мови XVI -  першої половини XVII ст. В актових 
документах цього часу зустрічається велика кількість “етикетних формул”, тобто 
стандартизованих виразів, шаблонів, стилістичних трафаретів2.

Загалом, у писемній культурі України другої половини XVI -  першої полови
ни XVII ст. набули певного поширення спеціальні прийоми філологічної роботи з 
текстами, питомі для постсередньовічного історизму. Вихідним моментом нової 
методології у цій сфері поставала історична та філологічна критика тексту, яка 
ґрунтувалася на визначенні його самобутності й передбачала, у тому числі, сприй
няття слів у їх буквальному, конкретно-історичному значенні.

І с т о р і о с о ф с ь к і ,  е т н о г е н е т в ч н і  
та  п о л і т и ч н і  п о г л я д и

Засвоєння високоосвіченими українськими інтелектуалами XVI -  першої по
ловини XVII ст. ідеології гуманізму, їхнє звернення до скарбниці античної літера
тури та переосмислення на новій основі культурної спадщини Київської Русі 
не означали остаточного відмежування від середньовічної культури. Тогочасні

* Подібний механізм окреслення змісту суспільно-політичної лексики, у тому числі поняття 
“місто”, мав аналоги у слов’янській писемності. Зокрема, у давній пам’ятці “Закон судний лю
дей”, що виникла у моравському середовищі і була складена на основі деяких постанов візантій
ського законодавчого збірника “Еклога”, зміст терміна “місто” значною мірою екстрапольовано 
на поняття “земля”, “область”, що відображало реалії тогочасного слов’янського світу. Відтак 
грецьке “су ті] поАїтеїа” було замінене ширшим за змістом висловом “въ свою землю и градь”, 
причому термін “градь”, як і грецьке “ттоАїтт”, має значення “іш сіуішів, ст1йа&”. Термін 
“градь” (“сгейав") позначав, власне, не лише центр ремесла і торгівлі, а й центр, що мав воєнно- 
адміністративні, фіскальні та судові повинності. Вислову “въ свою землю и градь” відповідав 
термін “въ иноии области” (Гавпикова Л. Трансформация, рецепция и адаптация византийской 
терминологии в славянской среде // Византийский временник. -  М, 1989. -  Т. 50. -  С. 59-61).

1 Русская историческая библиотека. -  СПб., 1882. -  Т. 7. -  С. 1006,1008,1012, 1020, 1026, 
1048,1078,1088,1092,1142,1160.

2 Чепіга I. П. Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів XVI -  першої 
половини XVII ст. // Мовознавство. -1992. -  № 6. -  С. 6,7.
60



Частина перша. Зародження процесів націотворення...

українські гуманісти тією чи тією мірою перебували під впливом останньої, част
ково засвоюючи й трансформуючи її ідейний арсенал, що, для деяких з них, не 
в останню чергу було пов’язано з впливом політичної та ідеологічної атмосфери, 
спричиненої наступом Контрреформації. Водночас дослідження їхньої творчості 
дає можливість встановити засадничі риси історизму ранньомодерного часу, що 
базувався на ренесансній світоглядній та ідейній основі, приходив на зміну серед
ньовічному баченню історії і, відповідно, змінював кут бачення інтелектуалами 
історичного минулого, походження, а також політичного сьогодення власного на
роду.

Показовою щодо цього була творчість талановитого письменника, мислителя 
та суспільного діяча Станіслава Оріховського (1513-1566), якого за освіченість та 
публіцистичний талант сучасники порівнювали з Демосфеном та Цицероном. 
С. Оріховський народився у селі Оріховці Перемишльської єпархії Руського воє
водства в родині окатоличеного українського шляхтича Станіслава Оріховського 
та дочки православного священика шляхтянки Ядвіги Баранецької. Навчався 
у декількох європейських університетах (Кракова, Відня, Віттенберга, Падуї та 
Болоньї), спілкувався з відомими гуманістами, реформаційними діячами, напри
клад, у Відні навчався у відомого австрійського гуманіста Олександра Брассікана, 
у Віттенберзі тісно зблизився з німецьким реформатором Мартіном Лютером та 
гуманістом Філіппом Меланхтоном. Серед його знайомих були Лукас Кранх- 
старший, Ульріх фон Гутген, Альбрехт Дюрер. 1543 р. в Італії С. Оріховський під
тримував стосунки з деякими представниками вищого католицького духовенства -  
кардиналами Фарнезе, Контаріні та Гунічі. 1545 р. він повернувся на батьківщину 
та прийняв сан священика1. Попри різні ідейні, культурні, конфесійні та політичні 
впливи, С. Оріховського вирізняло стале чуття етнічної належності до руського 
народу, вписане у політичну ідентичність шляхтича Корони Польської, що її озна
чувала відповідна формула: “руського народу польської нації” ^еігіе Яийіепш 
пагіопе Роїопш)2.

1 С. Оріховський до Я. Ф. Коммендоні, 10.ХІІ 1554 // Українська література XIV-XVI ст. -  
1C, 1988. — С. 156-161; Історія філософії на Україні.-К ., 1987.-Т. 1.-С. 187.

2 Голенищев-Кутузов И. Славянские литературы. Статьи и исследования. -  М., 1973. -  
С. 133, 135; Наливайко Д. С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник 
Відродження // Українська література XVI-XVIII ст. та інші слов’янські літератури. -  К., 1984. -  
С. 172-179. Про життя та творчість С: Оріховського детальніше див.: Наливайко Д. С. Станіслав 
Оріховський як український латиномовний письменник Відродження; ВирськийД. Ст. Оріховсь- 
кий-Роксолан як історик та політичний мислитель. -  К.; Кременчук, 2001; Koehler К. Stanislaw 
Orzechowski у dylematy humanizmu renesansowego. -  Krak6w, 2004; Множинська P. В. Релігійно- 
філософські погляди Станіслава Оріховського. -  К., 2007; Литвинов В. Д. Україна в пошуках 
своєї ідентичності. XVI -  початок XVII століття: Історико-філософський нарис. -  К., 2008.
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Станіслав Орловський

С. Орловському належить низка літературно-публіцистичних творів, у яких ві
добразилися гуманістичні засади світогляду автора, його пієтет перед розумом та 
особистою доблестю людини, переконання у цінності людської індивідуальності, 
ідеї громадянського гуманізму. За ідейною спрямованістю його твори умовно можна 
поділити на період 1540-1550-х років, коли вийшли друком, зокрема, “Відступницт
во Риму”, “Про целібат”, “Напучення королеві польському Сигізмунду-Авгусіу” 
“Про турецьку загрозу”, “Хрещення у русинів”, “Розрив з Римом”, у яких письмен
ник послідовно засуджував папський абсолютизм, зажерливість духовенства та під
порядкування світської влади духовній. Другий період творчості С. Оріховського 
припав на 1560-ті роки й ознаменувався виходом його творів “Діалог, або розмова 
щодо екзекуції Польської Корони”, “Химера”, “Квінкунс, тобто зразок Польської 
Корони”, “Політія Королівства Польського”, у яких він, серед іншого, не відмовив
шись від гуманістичних переконань та багатьох ренесансних ідей, почав визнавати 
супрематію Папи Римського та вищість духовної влади над світською.

С. Оріховський наблизився до розуміння того, що людина здатна активно 
впливати на суспільно-політичні події, а також підійшов до розуміння історичної
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ретроспективи. Він спробував теоретично обґрунтувати метод історіописання, за
пропонувавши розглядати як важливе джерело праці істориків, котрі були очевид
цями подій або висвітлювали їх на основі достовірної інформації1. Письменник 
приділяв увагу описам сучасних йому подій та явищ, демонструючи тим самим 
властиве для гуманістичної етики зосередження на поточному моменті часу. Вод
ночас він захоплювався античною спадщиною.

Загалом у його творчості відбилися риси ренесансного типу історизму, який 
виходив за межі середньовічного, теологічного тлумачення історії. Для останнього 
було характерним переконання у безперервності Божого промислу, а, отже, у кон- 
тинуїтеті світської історії. Власне історизму, тобто вирізненім в суцільному потоці 
часу різних умов людського буття, за такого бачення не існувало. Через це не ви
никало і питання про виникнення нових чи трансформацію наявних суспільних 
інститутів, про заміну одних -  іншими. Лише за доби Відродження соціальний час 
поступово почали сприймати як історичний, замість абстрактного поняття часу 
в центрі гуманістичної етики постало питання про конкретний, поточний його мо
мент. Теперішнє дедалі більше усвідомлювалося як зчеплення минулого з майбут
нім, а “свій” час -  “вік нинішній” -  відрізнявся від минулих “віків” які назавжди 
відірвалися від нього. Утверджувався ренесансний циклізм, власне переконання 
в періодичному поверненні історичних форм, однак не субстанції історії, що зумо
влювалося вольовими впливами людей2.

За процесами виникнення й розвитку держави та різних форм політичного 
устрою С. Оріховський схильний був убачати зумовлені людською природою вну
трішні причини. Отримавши “Божий дар” -  розум та мову, люди як суспільні істо
ти реалізовували цей дар у земному житті самостійно, причому їх рухали по шля
ху історії моральні закони, шо вони їх спромоглися осягнути. Виникнення держа
ви для письменника мало етичний характер: вона постала як результат діяльності 
людини, що усвідомила своє богообране призначення на землі. Поза суспільством, 
доволив він, не існує моральних законів. Той із людей, хто першим запровадив 
найбільш розумну і досконалу форму державного устрою -  “політію”, мав на меті 
виправлення гріховної людської природи3. На думку С. Оріховського, людину 
спонукають жити в колективі, суспільстві не тільки моральні закони, а й фізична 
неможливість обійтися без допомоги інших людей та “природний нахил” один до 
одного. Тобто, він розглядав людину крізь призму властивих для неї матеріальних 
та духовних потреб. Так само як людина не може обійтися без допомоги інших 
людей, так і окремі складники політичної організації суспільства не мають індиві
дуального буття. Через це відторгнуті від політичного “тіла” родини, міста та по
віти занепадають і стають поневоленими4.

1 Orzechowski S. Kroniki Polskie: Od zgonu Zygmunta 1-go. -  Warszawa, 1805. -  S. 8.
2 Барг М. А. Указ. раб. -  С. 244,245,250,253.
3 Orzechowski St. Policyja Kr61estwa Poiskiego na ksztah Aiystotelsowych polityk. -  Pizemyil, 

1984.-S. 35,36.
4 Ibid.-S.38.
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Історіософські погляди С. Орловського помітно зорієнтовані на канони свя
щенної історії. Причому письменник чітко розрізняв часову дистанцію між сучас
ним йому “нашим віком” та “стародавнім віком”, який для нього був давниною, 
що безповоротно відійшла у минуле. Для С. Оріховського стародавній вік був 
“героїчною” добою, історичний зміст якої визначали події священної історії (від 
часів Адама до Ісуса Христа, від Старого до Нового завіту). Найважливішими ві
хами хронології стародавнього віку поставало “королювання” біблійного Адама 
(власне “стародавній вік”) та початок царювання Саула (засновника Ізраїльсько- 
Іудейського царства наприкінці XI ст. до н. е.). Це була найбільш довершена фор
ма політичного устрою, за якої “справжні королі” могли воювати, судити та свя
щеннодіяти. Однак люди, через притаманні їм вади та гріховність, відступилися 
від “єдиної правдивої християнської віри”1.

Свій час (“наш вік”) письменник усвідомлював як такий, що відрізняється як 
від античності (“стародавнього віку”), так і порівняно недавного минулого, яке він 
розглядав крізь призму світської історії. Цей “свій вік” означав період розквіту 
Польської політії й хронологічно охоплював час від королювання Болеслава Хо
роброго (початок XI ст.) до правління Сигізмунда І (1506-1548). Водночас до цьо
го історичного періоду входив поточний час, прикметами якого були розладнання 
Польської політії, псування звичаїв та поширення єресей. Відтак ця сучасність для 
С. Оріховського поставала як “злий вік”2.

У середовищі європейських гуманістів доби Відродження цілковито перева
жав риторичний напрям в історіографії. На історію дивилися як на скарбницю 
ілюстративного матеріалу, корисного для вправ з граматики та риторики або для 
кращого засвоєння норм моральної філософії. Джерелом для історіографії слугу
вала антична мудрість, тоді як сучасний досвід ігнорувався. Тільки у виняткових 
випадках, наприклад, у творі італійця Франческо Патріці “Десять діалогів про іс
торію” (1572), ренесансний історизм вийшов за межі простого повторення мудрос
ті древніх. Зокрема, Ф. Патріці вбачав в історії засіб для задоволення не так мора- 
льно-дидактичних, як соціальних потреб. На його думку, вона мала слугувати 
повному пізнанню фактів минулого та встановленню істини3.

С. Оріховський також був проти того, щоб розглядати історії винятково як 
ілюстративний матеріал для моральних уроків. Він наголошував на соціальному 
значенні історії, вважав, що звернення до неї дає можливість краще зрозуміти су
часні явища суспільного життя та побачити їх у перспективі. Зокрема, порівнюю
чи перебіг подій у Чехії в період гуситських війн із ситуацією, яка склалася 
в Польському королівстві на початок 1560-х років, письменник зауважив, що в їх

1 Orzechowski St. Policyja Kr61estwa Polskiego na ksztaft Axystotelsowych polityk. -  S. 41-43, 
46,47.

2 Ibid. -  S. 26, 27. Питанню про сучасний письменнику “злий” поточний час він присвятив 
окрему працю: Orzechowski St. Opowiadanie upadku przyszlego Polskiego z r. 1560. -  Warszawa, 1901.

3 Барг M. А. Указ. раб. -  C. 278,280.
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основі лежать однакові причини. Відтак він закликав сучасників зробити з цього 
належні висновки1.

Як бачимо, попри рецидиви середньовічних уявлень, у творчості С. Оріхов- 
ського відбилися характерні риси ренесансного історизму -  орієнтація на концеп
цію історичної причинності, згідно з якою діяльність людей та людська природа 
загалом поставали рушіями змін у суспільному житті. Письменник з позицій гу
маністичної етики приділяв особливу увагу сучасним йому подіям, усвідомив 
своєрідність “свого часу”, його відмінність від минулих віків, інколи навіть наго
лошував на суспільному значенні історії.

Уявлення про етногенезу

Питання походження слов’янських народів збудило помітний інтерес істори
ків ХУІ-ХУІІ ст., які у своїх працях зазвичай відтворювали схему Біблії. Згідно 
з цією схемою, що утвердилася у традиційному європейському літописанні, людс
тво, яке мало єдину мову, втратило її після Вавилонського стовпотворіння. Відтак 
виникло 72 різні мови (у тому числі слов’янська), а нащадки синів Ноя рушили 
з Сеннаарської рівнини у різні сторони світу. Один з них, Яфет, подався на захід та 
північ і разом зі своїми нащадками дав початок усім розселеним у цих краях наро
дам, у тому числі слов’янським (наприкінці XVI -  на початку XVII ст. представ
ники італійської гуманістичної історіографії почали піддавати цю пояснювальну 
схему сумніву). Ґрунтуючись на уявленні про походження усіх народів від біблій
них предків, деякі автори шукали родоначальників слов’янських народів. Так ви
никла, зокрема, легенда про Чеха, Леха та Руса -  родоначальників чехів, поляків та 
русинів. Первісний її варіант зародився на початку XII ст. у “Чеській хроніці” Ко- 
зьми Празького. Причому спочатку у цьому джерелі йшлося про “леха” (староче
ською мовою це слово означало “шляхтич”) Чеха. Згодом книжники вигадали його 
братів. У “Пролозі” (виник наприкінці ХГУ -  на початку XV ст.) до латиномовної 
Великопольської хроніки, що складалася наприкінці XIII ст., слово “лех”, яке озна' 
чувало соціальний статус легендарного Чеха, було перетворено на ім’я Лех. Причо
му персонаж з таким ім’ям одразу став старшим братом Чеха, а також отримав ще 
одного брата -  Руса, другого за старшинством серед цієї вигаданої трійці. Усі вони, 
як стверджувалося, володіли трьома королівствами -  лехітів, русів (ЯиЛепошт) та 
чехів. У тогочасній історіографії набув поширення ще один міф, пов’язаний з істо
ричними витоками слов’янських народів. Ідеться про так звану грамоту Александра 
Македонського слов’янам, згідно з якою вони, як його вірні та хоробрі союзники, 
отримали привілей на володіння територією від Адріатичного моря до Півночі (цей 
фальсифікат виник близько XV ст.).

1 Orzechowski St. Qvincunx, to jest: wzor Korony Polskiej na cynku wystawiony. -  Krakow, 
1858.-S . 104.

2 Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Этногенетические 
легенды, догадки, протогипотезы XVI -  начала ХУШ века -  СПб., 1996.-С. 21,45-50,138,141-147.
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Подібні погляди були поширені також у середньовічній польській історіогра
фії. Йдеться насамперед про праці Яна Длугоша, котрі справили великий вплив на 
польських істориків XVI ст. Я. Длугош у дусі середньовічних хронік розпочинав 
виклад найдавнішої історії від Потопу та часів спорудження Вавилонської вежі. 
Він виводив слов’ян від Яфета, а їхньою європейською колискою вважав терито
рію над Дунаєм у Панонії. Згідно з його версією, нащадки Яфета -  Лех і Чех, які 
вийшли зі своїх країв, де значно зросло населення (Далмації, Хорватії, Боснії, 
Сербії і Словенії), на нових землях дали початок полякам і чехам. Лех заснував 
там свою столицю Гнєзно, його країна отримала назву Лехія, а народ -  лехіти. Пі
зніше, доводив історик, останніх було названо “поляками”. Цей термін він виводив 
від слів “поляк”, “поля”. Причому Я. Длугош проводив паралелі між “поляками”, 
“Польщею” та “сарматами”, “Сарматією”, хоча й виразно не наповнював 
слов’янським змістом поняття “сармати” і “Сармагія”1.

Версію про походження поляків від сарматів обстоювали деякі представники 
польської історіографії XVI ст. (М. Бєльський, М. Кромер). Історики почали ціле
спрямовано шукати родичів слов’янських народів серед народів, про яких писали 
античні автори. Йдеться насамперед про описану Птолемеєм Європейську та Азі
атську Сарматії. Утім, це не означало повної відмови від “яфето-вавилонської” 
теорії походження слов’ян. Приміром, М. Бєльський, який поділяв думку про сар
матське походження поляків, водночас стверджував, що “немає нічого більш пев
ного, ніж те, що ми походимо від Яфета”2.

Свої думки про походження слов’янських народів висловив також С. Оріхов- 
ський. Очевидно під впливом М. Кромера, він відмовився від яфетичної теорії. 
Письменник був переконаний, що життеспроможність етносу визначають певні 
успадковані від пращурів сутнісні риси, а саме -  мова та історична самобутність 
(“сутність та спільність”). Спираючись на елементи порівняльно-історичного ана
лізу етногенези деяких сусідів поляків, він наголошував, що поляки належать до 
слов’ян, оскільки за своєю мовою подібні до чехів та русинів, а також інших 
“слов’янських” народів -  давніх македонців і далматів3.

С. Оріховський відніс македонців і далматів до слов’ян вочевидь не випадко
во. Адже це давало можливість твердити про роль давніх греків у виникненні по
ляків, що відповідало умонастроям ренесансних гуманістів, які шукали свою ду
ховну першооснову в античному світі. Письменник погоджувався з поширеним у 
тогочасній історіографії визначенням змісту терміна “слов’яни”, який виводили 
від “слави”. Він наголошував, що слави зажили народи, які мешкали “між Ілірією 
в Македонії та Далматії” (наукова хибність цієї теорії у той час була очевидною 
для М. Кромера, який виходив із того, що слов’янське населення прийшло з-за

1 Ulewicz Т. Sarmacja: Studium z problematyki stwianskiej XV і XVI w. -  Krakow, 1950. -  S. 30-32.
2 Bielski M. Kronika Polska. -  Sanok, 1856. -  S. 19.
3 Orzechowski S. Kroniki Polskie: Od zgonu Zygmunta 1-go. -  S. 12.
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Дунаю)1. Загалом етногенетична версія С. Оріховського, про яку йдеться, зводила
ся до такого. Під проводом Філіпа П (359—336 pp. до н. е.) та його сина Александра 
Македонського (336-323 pp. до н. е.) македонці і далмати засвідчили свою воєнну 
звитягу, “підкоривши увесь світ”. Відтак вони “батьківською мовою самі себе на
звали слов’янами, тобто знаменитими славою і наділеними честю”

Отже, термін “слов’яни” письменник вважав самоназвою народу. Аби ще на
дійніше обґрунтувати свою версію, він писав про те, що, мовляв, слово “слава” 
здавна було в ужитку іллірійців (іллірійське “слава”, доводив він, відповідає “glo
ria” у латинян)2. Неважко переконатися, що С. Оріховський вважав колискою 
слов’янства південно-східну частину Балканського півострова. Причому зарахову
вав до слов’ян народи, які там мешкали за античної доби -  греко-македонців, дал- 
матів та інших. Розселення ж слов’ян на європейських просторах він пов’язував із 
певними політичними та економічними причинами -  крахом величезної держави 
Александра Македонського, воєнною розрухою, нестачею землі3. Хвиля 
слов’янської колонізації, що вихлюпнулася з Балкан, розлилася по просторах Схі
дно-Європейської рівнини -  від “Льодовитого моря” до Дону (“де нині Москва”), 
охопила узбережжя Балтійського моря, Карпати, територію над Віслою. Останній 
регіон став прабатьківщиною поляків, у чому виняткову роль відіграв вождь поля
ків Лех, в історичності якого, так само, як і його братів -  Чеха і Руса письменник 
не сумнівався.

С. Оріховський критикував тих істориків, які пов’язували назви “Польща” 
і “поляки” зі словом “поле”, приєднуючись до авторів, котрі виводили їх від імені 
ватажка Леха. Оскільки назва “Полехія” (у значенні “по Леху”, “країна Леха”) бу
ла важкою для вимови, то згодом виникла її спрощена форма -  “Польща”. Згідно 
з версією письменника, під час розселення слов’янських народів свою батьківщи
ну отримали не тільки поляки, а й чехи та русини. Отже, залишивши Балкани, 
предки майбутніх чехів під керівництвом вождя Чеха осіли в Моравії. Тим часом 
предки русинів (русів), яких автор “Польських хронік” ідентифікував з літописни
ми роксоланами, разом зі своїм ватажком Русом посіли найдостойніше місце у 
“Європейській Сарматії”4.

С. Оріховський не завжди оцінював історичне минуле слов’ян після їхнього 
виходу з Балкан та здобуття ними нової батьківщини як героїчну добу, сповнену 
слави та воєнних подвигів. Для нього Русь часів язичництва була країною, де па
нували грубі звичаї й духовна темрява. Прийнявши християнство за східним обря
дом, руський народ отримав потужний культурний імпульс від Греції. Вершинним 
проявом цивілізованості руського народу стало засвоєння ним античної духовної 
спадщини (“Русь раніше не дуже відрізнялася родом і звичаями від скіфів, з якими

1 Ulewicz Т. Op. cit -  S. 95.
2 Orzechowski S. Kroniki Polskie: Od zgonu Zygmunta 1-go. -  S. 12.
3 Ibid.
4 Ibid.-S. 13.
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межує. Проте, спілкуючись з греками, прийняла від них символіку й віру, покинула 
свою скіфську неосвіченість і дикість і тепер, лагідна, спокійна і врожайна, виявляє 
великий потяг до літератури латинської і грецької”)1. Темними барвами змалював 
письменник дохристиянське буття поляків, яких ототожнював з вандалами і називав 
'‘грубим народом”, “хижими людьми” тощо. Відтак він підводив до думки, що зви
чаї та мораль поляків могли виправитися тільки з прийняттям християнства2.

Отже, в теорії етногенези польського народу, якої дотримувався С. Оріхов- 
ський, наголошено на слов’янському походженні поляків. Водночас цей автор 
писав, що останні “не вважають слов’ян за перше покоління родичів”, оскільки 
коріння польського народу глибше: їхніми пращурами є греки. До цього висновку 
письменник підводив читачів, врощуючи давнє минуле слов’ян, насамперед поля
ків, у контекст античної історії. Як уже зазначено, він ототожнив давніх слов’ян 
з поліетнічним населенням Балканського півострова та зробив потрібні йому ви
сновки з історії воєн Александра Македонського. Окрім цього, С. Оріховський 
посилався на так званий привілей Александра Великого слов’янам, згідно з яким, 
мовляв, за вірність та звитягу він надав їм землі, що стали для них батьківщиною3. 
Щоб довести “грецький корінь” поляків, письменник звертав увагу на близькість 
слов’янських (насамперед польської) та грецької мов. Він наголошував, що поля
ки, власне шляхтичі Корони Польської, є найдобірнішим народом серед усіх 
слов’ян, який своєю шляхетністю, кмітливістю, любов’ю до наук, мужністю, усім 
укладом життя та звичаями найбільшою мірою подібний до греків4.

У тогочасній польській історіографії набула популярності теорія сарматського 
походження поляків. Наприклад, М. Бєльський писав: “Польське королівство ле
жить у Європі, третій частині світу, в країні Савроматії, названій від Ассармота, 
Єктанового сина, або ж від людей з очима ящірок, оскільки з грецької «вашто» 
перекладається на польську «ящірка», а «отта» —«око»; звідси випливає, що ці 
люди завжди були страшними для усього світу”5. М. Кромер також виходив з того, 
що поляки “є народом слов’янським і сарматським”6. Загалом у польській історіо
графії, починаючи від кінця XV -  початку XVI ст., поняття “Сарматія” і “сармати” 
розглядалися у подвійному значенні. З одного боку, щодо географічного аспекту 
їхній зміст тлумачився за Птолемеєм, відтак до Європейської Сарматії відносили 
не тільки держави Ягеллонів, а й Московську державу. З іншого боку, зазначеними 
термінами дедалі частіше окреслювали польсько-литовсько-руський ареал слов’ян
ських земель, пов’язаний з Польщею Ягеллонів. Причому спочатку “сарматів” не

1 С. Оріховський до П. Рамузія, 15.VIII 1549 // Українська література XIV-XVI ст. -  К., 1988. 
-С . 153.

1 Orzechowski S. Dialog albo rozmowa okoio exzekucyi Polskiej Korony. -  S. 55-57.
3 Op.tit.-S . 13,14.
4 Op. cit. -  S. 14; Orzechowski St. Qvincunx, to jest: wz6r Korony Polskiej na cynku 

wystawiony. -  S. 15,66.
5 Bielski M Kronika Polska. -  S. 5.
6 Kromer M. Polska. -  Wilno, 1853. -  S. 1.
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пов’язували винятково зі шляхтою, як це сталося наприкінці ХУІ-ХУІІ ст.1
У творах С. Оріховського сарматська термінологія здебільшого вживалася як 

синонім володінь Корони Польської2. Як випливає з його праці “Польські хроні
ки”, вислів “поляки-сармати” не означав спорідненість поляків із давніми сарма
тами. Адже письменник доводив, що назву “сармати” успадкували слов’яни, котрі 
вийшли з Балканського півострова і завоювали Сарматію (вони “взяли собі не 
тільки країну, а й назву сарматів, щоб їх не лише іменовано поляками або русами, 
від Леха і Руса, а й сарматами -  по завойованому татарському народу”)3.

Політичні погляди

Центральне місце у політичному ідеалі С. Оріховського відведено обґрунтуван
ню найбільш доцільного політичного та державного устрою -  Польської політії, що 
забезпечувала особисту свободу, політичні та юридичні права, а також привілейова
не становище повноправним громадянам, тобто представникам шляхетського стану. 
Розглядаючи Польську державу як “політичне тіло” (за аналогією з людським орга
нізмом), письменник вирізняв короля (“розум” політичного тіла), раду (“душа”) та 
поспільство (“тіло”), що взаємодіяли між собою за допомогою “жил” -  прав та при
вілеїв. Торкаючись соціальної структури Польської політії, він вирізняв орачів (кме- 
тів), ремісників, купців, рицарів, священиків та короля. Суб’єктами політії були 
тільки священики, рицарі та король, тоді як решті членів політичного “тіла” відве
дено роль слуг. Цей політичний устрій, доводив С. Оріховський, являв собою золоту 
середину між монархією, демократією та олігархією і відрізнявся від них тим, що 
базувався на праві4.

Як бачимо, правом громадянства у Польській політії користувалися тільки па
нівні верстви, шляхта, яка була носієм “вольності та доброчесності”, адже була 
причетна до сфер суспільного буття, що утверджують доброчесність. Окрім цього, 
вищість шляхти над безпосередніми виробниками випливала з походження, “щи
рої шляхетської крові”, не змішаної з “кров’ю ремісника і торгівця”. Тим часом 
селяни, ремісники та купці не могли претендувати на громадянство, як через своє 
підневільне становище, так і через брак у них належних моральних якостей і чес
нот (“кмет, ремісник, купець, служба коронна, які є підневільними людьми, не 
можуть мати тієї вартості у Короні Польській, яку мають священик, король з ри-

1 Ulewicz Т. Op. cit. -  S. 47,77.
2 Напучення королеві польському Сигізмунду-Авіусту Станіслава Оріховського-Роксолана 

// Українська література XIV-XVI ст. -  С. 166; Orzechowski St. Qvincunx, to jest: wzor Korony 
Polskiej na cynku wystawiony. -S. 40; Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і 
реформаційні ідеї на Україні (XVI -  початок XVII ст.). -  С. 54.

Orzechowski S. Kroniki Polskie: Od zgonu Zygmunta 1-go. -  S. 14.
4 Orzechowski St. Policyja Kr61estwa Polskiego na ksztaft Aiystotelsowych polityk. -  S. 26.
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царством коронним”)1. Ідеальність політичного устрою Польського королівства 
полягала в тому, що він гарантував громадянам-шляхті цілковиту свободу. Алего
рично описуючи вільного громадянина-шляхтича у Польщі; С. Оріховський зазна
чав, що його легко упізнати по “поштивих шатах” -  символу рівної з королем во- 
льносгі, “священному золотому перстню” -  шляхетству (“завдяки якому у Польщі 
найвищий рівний найнижчому”), “ситому волу” -  посполитому праву, що однако
во служить і королю, і підданому2.

На думку письменника, забезпечення свободи повноправних громадян- 
шляхтичів можна досягти через правові регламентації повноважень вищої держав
ної влади, а також визнання рівності, у тому числі політичної, усіх громадян перед 
законом. Він схилявся до ідеї просвіченого монарха3, а також обстоював принцип 
виборності короля, владу якого обмежено законом. Опора на право унеможливлює 
тиранію та перешкоджає свавіллю урядовців (“Відтак справедливо Польське коро
лівство назване політією, оскільки воно своїм правом нищить тиранію, губить зло, 
стає на перепоні сваволі урядовців, нарешті, робить рівним найвищого з найниж
чим у Польщі”)4. Виборність короля є засадничим принципом шляхетської демо
кратії. Оскільки “жодна людина не народжується королем”, то претендент на пре
стол -  рівний серед рівних - повинен перевершувати усіх своїми моральними 
якостями та доброчесністю. Обраний вільними голосами шляхти, він ставав “сто
рожем” шляхетських вольностей. Причому його робила королем не золота 
корона, а сила Божого слова під час коронування. Відтак він наділявся “королівсь
ким духом”, а також отримував “особливого ангела”5.

Отже, С. Оріховський обстоював ідею шляхетської правової держави, а також 
схилявся до принципів публічно-правової державної влади. Така ідея виникає 
у публічній правосвідомості європейських народів у пізнє середньовіччя. Попри 
збереження у ті часи пережитків патримоніального права, у суспільній думці по
чало утверджуватися розуміння того, що король як глава держави має публічне 
право, тобто прерогативу управління корпоративним “тілом” королівства заради 
спільного блага. Причому це право почали сприймати як вище право його посади, 
оскільки воно надане для захисту королівства і не є правом короля як приватної 
особи (non quoad proprietatem sed quoad protectionem)6.

Твори С. Оріховського є ілюстрацією того, що в тогочасній історичній та по
літичній думці поряд зі стереотипами середньовічного історичного мислення по

1 Orzechomki St. Policyja Krolestwa Polskiego na ksztah Arystotelsowych polityk. -  S. 28,34,42; 
Orzechowski St. Qvincunx, to jest: wzor Korony Polskiej na cynku wystawiony. -  S. 70,71.

2 Orzechowski St. Qvincunx, to jest: wzor Korony Polskiej na cynku wystawiony. -  S. 70.
3 Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу Станіслава Оріховського-Роксолана. -  

С. 117.
4 Orzechowski St. Policyja Krolestwa Polskiego na ksztah Arystotelsowych polityk. -  S. 75.
5 Ibid. -  S. 23; Orzechowski S. Dialog albo rozmowa okdo exzekucyi Polskiej Korony. -  S. 14.
6 Медведев И. П. Некоторые правовые аспекты Византийской государственности // Полити

ческие структуры епохи феодализма в Западной Европе (VI—XVII вв.). -  М., 1990. -  С. 9,10.
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ставали також риси ренесансного історизму. Щодо останнього, то, серед іншого, 
йшлося про цілеспрямоване конструювання інтелектуалами грецького родоводу 
в історичному походженні деяких слов’янських народів, у тому числі польського 
та руського. Утверджувалася також характерна для доби Відродження ідея право
вої держави, згідно з якою повноправними громадянами були представники шля
хетського стану.

2. Україна та українці (друга половина XVI -  перша половина XVII ст.)

У дуже багатьох писемних джерелах, які стосуються релігійної боротьби насе
лення України та Білорусії у постберестейський час, фігурує поняття “руський 
народ”. Який зміст був прихований за цим висловом? На думку Ф. Сисина, того
часна назва “Русь” була збірним поняттям. Вона могла стосуватися православних 
і уніатів українських земель, а також тих українців і білорусів, які мали спільну 
культурну, мовну та історичну спадщину. їх називали “русинами”, або “руським” 
народом, у документах ХУІ-ХУІІ ст. розглядали як один з народів світу поряд 
з італійцями, поляками, французами та московитами. Назву “Русь” залежно від 
контексту вживали для окреслення народу, культури, віросповідання, а також те
риторії. Тобто, етнічні українські та білоруські землі поставали в тогочасній суспі
льній свідомості як одна культурно-історично-релігійна сутність, культурна сфера. 
Водночас після Люблінської унії 1569 р. почав поглиблюватися процес культурної 
і політичної диференціації між українцями і білорусами. Спільність, яку уособлю
вала Русь, загалом була аморфною і територіально розпорошеною -  від Вільно 
й Вітебська до Кам’янця-Подільського, Львова та Києва. З часом утверджується 
нове розуміння руської “нації”, в якому хоч і не витісняється ідея Русі як культур
но-релігійної спільності, що розпорошена територіально, однак формується погляд 
на Україну (принаймні основну її частину) як на політичну сутність1.

У наведених вище оцінках змісту понять “Русь” та “руський народ” відобра
зилися загальні погляди та уявлення сучасників про населення українських та бі
лоруських земель ХУІ-ХУІІ ст. Щоб з’ясувати конкретні риси самосвідомості, 
якою наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. вирізнялися русини, руський 
народ, тобто тогочасні українці (а також білоруси), потрібно насамперед крізь 
призму найважливіших політичних та конфесійних факторів подивитися на те, як 
вони ідентифікували себе та вирізняли з-поміж інших народів, а також визначити

1 SysynF. Stosunki ukrainsko-polskie w XVII wieku: rola Swidomosci narodowej і kofliktu 
narodo-wo$ciowego w powstaniu Chmielnickiego // Odrodzenie і Reformacia w Polsce, 1982. -  T. 37. -
S. 83; Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine. The dilemma of Adam Kysil, 1600-1653. -  
Cambridge, Mass., 1985. -  Pp. 27, 28, 210, 211. Прикметно, що етнонім “русини” побутував 
в Україні доволі тривалий час.' Це підтверджують, зокрема, твори вітчизняних авторів кінця 
XVII -  початку XVIII ст. Приміром, у літописі Самовидця для позначення населення різних 
регіонів України використано насамперед термін “русини” (Толочко 77. Україна і Русь у літописі 
Самовидця // Київська старовина. -1992. -  № 3. -  С. 10).
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сутнісні риси їхньої “руськості”. Про це детальніше йтиметься нижче. Тим часом 
розглянемо питання про “українські” прикмети тогочасного руського народу.

Територія Русі та України

Вивчення джерел другої половини XVI -  першої половини XVII ст. переконує, 
що назва “Україна” у широкому значенні слова означала порубіжжя Речі Поспо
литої, її окраїнні території. У такому сенсі в зазначений час свою “Україну”, 
“українні міста” мали також Османська імперія та Московська держава1. Щодо 
України, котра належала Речі Посполитій, то це була певна частина руських зе
мель. Досить виразне уявлення про те, як у першій половині XVII ст. у цій державі 
розуміли етнічні та політико-географічні кордони земель, до яких прикладали на
зву “Русь”, дає твір Шимона Старовольського “Полонія” (1632). У ньому, зокрема, 
зазначено:

“Русь.

Поглянемо на Корони Польської найбільший Руський край підлеглий, що роз
лігся завдовжки від меж Покуття до прикордоння Лівонії -  на 200 менших миль; 
завширшки ж від Малопольщі до Литви, у бік сходу аж до пустельних Татарських 
полів або Московії -  на сто двадцять. Поділяється він на Білу Русь, що до Велико
го князівства Литовського відноситься, та на Русь Червону, яку окремо звуть Рок- 
соланія, і [котра] до Польщі належить. Третю ж частину, за Танаїсом та витоками 
Борисфену, звано Русь Чорна віддавна, віднедавна ж у просторіччі, за власником, 
Московією називають, як і цілу ту імперію, куди б вона не сягнула, від міста і річ
ки Москва звуть загалом Московією. А колись її Сарматією Азійською йменували. 
Нашу ж цьогобічну Борисфенську Русь -  Сарматія Європейська [тоді звали], 
а Польщу окремо -  Вандал і я...

Русь Червона.

Найзнатніша ця провінція, молоком та медом сповнена, з півдня Угорщину, 
Молдову та Бессарабію має, зі сходу -  Скіфську пустелю та наймогутніше Москов
ське князівство, з півночі -  Білу Русь, річками Стир і Прип’ять відмежовану: від за
хідного боку -  Малопольщу, Віслоком та Вепром ріками, майже по знаках кордону 
відділену. Містить у собі сім найзначніших уділів -  Руське воєводство передусім,

1 Див., напр.: Сулейман до Сигізмунда Августа, травень 1558 // Жерела до історії Украни- 
Руси. -  Т. 8. -  С. 32; Із запису ходу переговорів у Москві з кримським посольством, 22.11 (4.ІІІ) 
1617 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 106; 3 інструкції Ю. 3. Богда
нову, 10 (20) 1617II Там само. -  С. 108.
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потім Подільське, Волинське, Белзьке, Брацлавське, Київське та землю Холмську”1.
Як можна переконатися, Ш. Старовольський розглядав Русь як єдиний, сфор

мований у часи Київської Русі мегаполітико-географічний простір, що у першій 
половині XVII ст. поширювався на території двох держав -  Речі Посполитої та 
Московського царства, а також залежно від історичних назв земель окремих 
слов’янських етносів мав на додаток до назви “Русь” “спектральний” ідентифіка
ційний визначник: “Біла”, “Червона”, “Чорна”. Якщо згідно з наведеними Ш. Ста- 
ровольським неточними обмірами визначити площу “подвійної” Русі -  Білої та 
Червоної, що перебувала у складі Речі Посполитої (у межах від Покуття до Ліво
нії та від Малопольщі до татарських володінь і кордонів Московської держави), то 
вона становитиме 24 тисячі квадратних польських малих миль, або 967740 км2.

Загалом, автор “Полонії” визначив своєрідну етнічну карту насамперед двох 
руських народів Речі Посполитої. Йдеться про територію розселення русинів (як
що скористатися усталеною у пізніші часи їхньою назвою -  представників україн
ського етносу) в Червоній Русі, або Роксоланії, що належала до Корони Польської, 
а також північно-західної гілки руського народу (білорусів) у Білій Русі, яка вхо
дила до складу Великого князівства Литовського. Щодо Червоної Русі, то природ- 
но-географічними об’єктами, які позначали її кордони на заході, відмежовуючи, 
отже, цю Русь від Малопольщі, були праві притоки Вісли -  Віслок (Віслока) та 
Вепр (Вепш). На півночі таку роль виконували Стир і Прип’ять, які позначали 
кордон між Червоною Руссю та Білою Руссю. На сході Червона Русь межувала 
з Чорною Руссю -  територією Московського царства. Причому спільні з Річчю 
Посполитою кордони Чорної Русі автор “Полони” проводив по верхів’ях Борис- 
фена (Дніпра), а також тягнув їх за Танаїсом (Доном). Менш конкретно Ш. Старо
вольський у цьому випадку окреслив межі Червоної Русі на півдні (власне на півдні 
та заході), загально назвавши кордони з Угорщиною, Молдавією та Бессарабією. 
Те саме стосується розмежування Червоної Русі з татарськими володіннями.

У “Полоні?’ зауважено, що Червону Русь з адміністративно-територіального 
погляду поділено на Руське, Подільське, Волинське, Белзьке, Брацлавське і Київ
ське воєводства. Як частину цієї Русі автор “Полонії” вирізнив Холмську землю. 
У своєму творі він подав також, зокрема, повітовий поділ відповідних воєводств, 
а також назвав найпомітніші, на його погляд, поселення у руських краях та ріки2. 
Ш. Старовольський вважав за потрібне провести певну цивілізаційну межу між,

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Starovolsci S. Russia; Russi Rubra I I Starovolsci S. Polonia. Coloniae, 1632. Див у вид.: 
ВирськийД. Річпосполитська історіографія України (XVI -  середина XVII ст.). -  К., 2008. -  Ч. 2 
(Додатки) (Переклад Д. Вирського). -  С. 155-157.

2 Там само. -  С. 157-178. Прикметно, що у другому виданні своєї “Полонії” (1652) Ш. Ста
ровольський навів дані про Чернігівське воєводство, формально створене згідно з сеймовою кон
ституцією 1635 р. (докладніше див.: Купакокъкий П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Поспо
литої (1618-1648). -  К., 2006). Зокрема, Ш. Старовольський зазначив: “Тут треба додати, як ува
жаємо, воєводство ЧЕРНІГІВСЬКЕ, за Дніпром розташоване, котре Владислав IV від Москви 
відірвавши, до Королівства Польського прилучив і окрім старост міст встановив у тому воєводст
ві двох сенаторів, а саме -  воєводу та каштеляна” (Вирський Д. Річпосполитська історіографія 
України (XVI -  середина XVII ст.). -  Ч. 2 (Додатки) (Переклад Д. Вирського). -  С. 178).
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з одного боку, Червоною Руссю і Білою Руссю Речі Посполитої, а з іншого -  Чорною 
Руссю Московської держави, назвавши їх згідно з традицією античної географічної 
номенклатури відповідно Сарматією Європейською та Сарматією Азіатською.

Отже, є підстави стверджувати, що на початок 1630-х років у “Полонії” 
Ш. Старовольського було зафіксовано погляд на Червону Русь від Віслока і Вепша 
до Дону, від кордонів Угорщини, Молдавії, Бессарабії, а також татарських воло
дінь до Стару і Прип’яті як цілісну політико-географічну та історичну територію, 
що постає, власне, своєрідною етнічною картою русинів-українців, вирізняючи їх 
від русинів-білорусів Білої Русі, а також відмежовуючи від “руских людей” Мос
ковської держави.

Зауважимо, що такого цілісного і глобалізованого сприйняття етноісторичних 
та етнокультурних реалій руських (українських) земель крізь призму історичної 
географії тогочасні польські автори дійшли не одразу. Певною мірою до подібного 
напряму мислення наблизився Ян Анджей Красіньський -  автор твору, що також 
мав назву “Полонія” (1574). За спостереженням Дмитра Вирського, Я. Красіньсь
кий виходив із засновку про існування Русі, поділеної на дві частини. “Коронна 
Русь”, що належала Короні Польській, доводив автор “Полонії”, простягалася від 
Кракова і Карпатських гір до Дніпра, тоді як Русь Московського великого князівс
тва займала простір від Дніпра до Волги. Про землі Русі, що входили до складу 
Великого князівства Литовського, Я. Красінський не згадав. Водночас він виріз
нив у межах Коронної Русі окремі області, що переважно збігалися з відповідними 
тогочасними воєводствами -  Львівську, Люблінську, Белзьку, Київську, Черкась
ку, Підляську, а також Поділля і Волинь (у цьому переліку не згадано Брацлавське 
воєводство). Тим часом Мартин Кромер у своєму творі “Полонія” (1577) окреслив 
кордони Королівської (Червоної) Русі у межах, що існували до Люблінської унії 
1569 р. Червона Русь йому уявлялася у складі Руського та Белзького воєводств. 
Причому історик вагався, чи вносити йому до цього переліку Подільське воєводст
во. М. Кромер волів не трактувати Русь у “національному” вимірі. Відтак розглядав 
її як конгломерат територій, пілеглих різним володарям. Місцеве ж руське населен
ня він фактично прагнув позбавити історичної пам’яті та претензій на давньоруську 
спадщину. Прикметно, що у “Хроніці Європейської Сарматії” (видання 1611р.), 
автором якої був Алессандро Гваньїні, кордони різних частин Русі окреслені доволі 
нечітко, Московську державу названо Білою Руссю, тоді як Біла Русь, що перебува
ла у складі Речі Посполитої, у нього виступає під назвою Чорна Русь. Тільки на се
редину XVII ст. у польській історіографії викристалізувалося концептуальне сприй
няття Русі як такої, що поділена на білоруську, українську та російську території.

Загалом, незалежно від того, як швидко по Люблінській унії 1569 р. польські 
історики усвідомили єдність території та справжні межі Червоної Русі, котра вхо
дила до Корони Польської і де проживали русини-українці (порівняно з іншими,

1 ВирськийД. Річпосполитська історіографія України (XVI -  середина XVII ст.). -  К., 2008. -  
Ч .1.-С . 161, 162,172,173,219,232.
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концептуально найбільш цілісну концепцію щодо цього запропонував Ш. Старо- 
вольський у своїй “Полонії”), руське населення реально проживало на цих землях. 
Однак де на території Русі, підвладної Короні Польській, шукати Україну?

У документах другої половини XVI ст. зустрічаються згадки про “Україну Ру
ську, Київську, Волинську, Підляську, Брацлавську” із зазначенням соціально- 
політичної специфіки цих “Україн”: тамтешні “свавільні люди” часто чинять 
збройні напади на землі сусідніх із Річчю Посполитою держав1. Як бачимо, до пе
реліку історичних земель, яких позначено терміном “Україна”, віднесено Підляш- 
шя та Волинь, котрі не мали спільних кордонів з іноземними державами, тоді як 
Руське, Київське та Брацлавське воєводства вирізнялися своїм порубіжним стату
сом у прямому значенні цього слова. Звідси напрошується висновок, що термін 
“Україна” позначав не якусь вузьку окраїнну (‘̂ країнну”) прикордонну смугу, 
а вельми обширні території, розташовані на схід від основного масиву етнічних 
польських земель. У політико-географічному аспекті ці території переважно ме
жували з регіонами, що були у сфері владних впливів Османської імперії та її ва
салів, а також Московської держави.

Прикметне узагальнене визначення територіальних меж України, які сформу
валися вже приблизно на середину XVII ст., представлене у назві книги французь
кого інженера та картографа Г. Боплана: “Опис України, кількох провінцій Коро
лівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільва
нії...”. Автор “Опису України”, котрий від 1630 р. упродовж кільканадцяти років 
служив у Речі Посполитій як військовий інженер, у посвяті польському королю 
Янові-Казимиру зазначив, що у його творі йдеться про “опис цього великого по- 
граниччя -  України [Штате], розташованої між Московією [Мовсоуіе] і Трансіль
ванією... Це -  нове королівство, яке віднедавна значно зросло... За цей час я за
клав основи більше п’ятдесяти значних слобід [воІоЬосіез], що стали начебто коло
ніями, з яких за короткий час утворилося понад тисячу сіл внаслідок росту кілько
сті нових поселень. Цей люд, спрямувавши всі свої турботи на благо Вашої держа
ви, розсунув досить далеко її кордони і доклав зусиль, щоб обробити неродючі 
землі, які він там зустрів, що тепер їх дивовижна родючість складає найбільший 
прибуток Вашого королівства. Цей новоздобутий край є незборним захистом про
ти могутності турків та жорстокості татар, міцною перепоною, здатною зупинити 
їхні згубні і часті набіги”2.

Отже, для Г. Боплана, як для людини, котра добре знала географічне положен
ня і геополітичне становище земель, про які він писав, а також етнокультурні осо
бливості та спосіб життя тамтешнього населення, Україна являла собою важливе 
для Корони Польської величезне пограниччя зі стратегічним оборонним та еконо
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1 Універсал Стефана Баторія до місцевих урядників та шляхти “на Украйне Руской, Киевс
кой, Волынской, Подляшской, Браславской мешкаючим”, 1580 // ЦЩАУК -  Ф. 25. -  Оп. 1. -  
Спр.91.-Арк. 175,175 зв.

2 Боппан Г. Л. де. Опис України. -  К., 1990. -  С. 21,22.
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мічним потенціалом окремого королівства, що простягалося від кордонів Москов
ської держави на сході до Східних Карпат на заході. Г. Боплан звернув увагу на 
рухливість територіальних меж України, спричинену, зокрема, господарською ак
тивністю місцевого населення, яке освоювало південні степові простори.

У час, який розглядаємо, термін “Україна” у вузькому його значенні стосував
ся насамперед Київського та Брацлавського воєводств. Іноді територіальні межі 
України тлумачили ще вужче з тим, щоб вирізнити ту чи ту частину українських 
земель, як-от -  “Дніпровська Україна”1. Прикметно, що у привілеї Сигізмунда III 
королівському коморнику Бартоломієві Обалковському від 21 серпня 1621 р. на 
виробництво селітри південні та східні межі Київщини й “усієї тієї України” озна
чено з призв’язкою до певних конкретних топонімів. У цьому джерелі, зокрема, 
зазначено, що Б. Обалковський отримав право управляти селітряним промислом 
“у всій Київській землі і по усій тамтешній Україні, у диких полях Білгородських, 
Очаківських, Путивльських, біля Муравських татарських шляхів та біля річок 
Псла, Ворскли, Орілі та у всіх диких пустках, де б тільки могли знаходитися горо
дища та інші місця, придатні для виготовлення селітри”2.

Як бачимо з цього документа, південна околиця України фактично проходила 
по кордоні Брацлавського воєводства -  межувала з Білгородськими та Очаківсь
кими “дикими полями”, тобто степами, де кочували Буджацька (Білгородська) та 
Очаківська татарські орди3. Причому ці степи, згідно з привілеєм Сигізмунда III 
Б. Обалковському, були визначені як територія, на якій королівському коморнику 
належало контролювати селітряний промисел. Тобто, фактично вони розглядалися 
як зона економічних інтересів та господарської експансії українського населення. 
На сході територія “Дикого Поля”, що привертала увагу селітряників з України, 
доходила татарського Муравського шляху, який на одній з ділянок пролягав вер
хів’ям Орілі (південніше Валок). Вказівка на Ворсклу, Псел, а також Путивльські 
“дикі поля” по суті означувала східний кордон України, власне, кордон Речі По
сполитої та Московської держави.

За спостереженням Юрія Шевельова, “власна назва Україна розвинулася 
безпосередньо з первісного значення «межівна земля»”. На його переконання, 
К. Сакович у своїх “Віршах на жалісний потреб зацного рицера Петра Конашевича 
Сагайдачного” сприймав Україну як “козацьку землю” у межах Київського воє
водства (“На думку Саковича, безпеку України запевняють козаки, бо це їхня зем
ля, тоді як Поділля, Галичина (Підгір’я) та Белзчина, де немає козаків (іншими

1 С. Жолкевський до Сигізмунда ІП, 11 .VI1619 // ВіЬІіоІека Кого. -  Икр$. № 351. -  Б. 56.
2 Привілей Сигізмунда 111 Б. Обалковському на управління селітряним промислом в Україні, 

21.VIII 1621 // Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы в трех томах. -  М., 
1953. -  Т. 1 . - С. 19.

3 Докладніше див.: Середа А. Силистренско-Очаковският еялет през XVIII -  нач. XIX в. Ад- 
министративно-териториално устройство, селища и населения в Северозападного Причерномо- 
рие. -  София, 2009.
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словами, землі, що не входять до України), потерпають від татарів”)1.
Мешканці земель, розташованих по сусідству з Київщиною та Брацлавщиною, 

усвідомлювали “украі'нність” останніх, однак не завжди переносили її на себе. Зо
крема, у джерелах зустрічаються повідомлення, з контексту яких стає зрозумілим, 
що Волинське воєводство винесене за межі “України”2. Статус Київського і Брац- 
лавського воєводств як таких, що від початку мають “українннй” статус і в цьому 
сенсі є територіальним ядром України, зауважив П’єр Шевальє, котрий був секре
тарем французького посольства у Варшаві в роки Національно-визвольної війни 
українського народу середини XVII ст. (“Країна, де мешкають козаки, зветься 
Україною, що означає окраїна. Це вся територія, що простяглася поза Волинню та 
Поділлям і яка входить до складу Київського та Брацлавського воєводств”)3.

Упродовж останньої чверті XVI -  першої половини XVII ст. на Київщині та 
Брацлавщині швидко формувалося велике землеволодіння, зокрема виникли величе
зні земельні комплекси князів Острозьких, Збаразьких, Вишневецьких, котрі для 
примноження своїх земель активно використовували воєводські та старостинські 
уряди, які вони посідали4.

Дедалі більше господарське освоєння земель на Лівобережжі Дніпра сприяло 
формуванню уявлення про Україну як край, головною географічною віссю якого є 
саме ця ріка. Лівобережне Подніпров’я називали Задніпров’ям. Уже наприкінці
XVI ст. до цього регіону звертали свої погляди деякі автори політичних проектів. 
Ідеться про Київського католицького єпископа Йосипа Верещинського, який по
ходив зі старовинного руського шляхетського роду з Холмщини*. 1596 р. він роз
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1 Шевельов Ю. Назва “Україна” // Шевельов Ю. Вибрані твори у двох книгах / У поряд. 
Л. Маеенко. -  К„ 2008. -  Т. 1. -  С. 423,424.

2 Ухвала шляхетського сеймика Волинського воєводства, 19.1 1575 // ЦЩАУК. -  Ф. 25. -  
On. 1. -  Спр. 15. -  Арк. 115; Заява орендаря мит Фелікса, записана до Луцьких гродських книг, 
1597 // Там само. -  Спр. 50. -  Арк. 569 зв. -  570.

3 Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. -  К., 1960. -  С. 43.
4 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна 

Україна). -  К., 1993. -  С. 115-119.
' Й. Верещинський народився близько початку 1530-х pp., помер 1598 р. Спадковим маєтком 

шляхтичів Верещинськнх було с. Верещин, неподалік сучасного польського міста Влодава. Дід 
Й. Верещинського Федір (належав до шляхетського гербу “Корчак”) та бабуся Маргарита Соснівська 
(герб “Наленч”) були православними, тоді як батько, Андрій Верещинський, став католиком, оскільки 
цього домігся його дядько католицький священик Григорій, якому вдалося виграти у боротьбі за релі
гійну свідомість племінника в іншого його дядька -  Холмського православного єпископа Івана. 
Й. Верещинський навчався у Красноставі, можливо здобував освіту за кордоном. Прийнявши очевид
но ще у юнацькі роки духовний сан, Й. Верещинський зробив блискучу духовну кар’єру. 1589 р. він 
став нареченим, а 1592 р. -  висвяченим Київським католицьким єпископом. Сприяв заселенню Фасті- 
вщини, підтримував дружні стосунки з козаками. Збудував у Фастові оборонний замок, єпископську 
резиденцію, храм, а місто перейменував на Новий Верещин (Wereszczynski J. Wisenmek па kszah kaza- 
піа uczyniony // Pisma tre&i moialnej ksi^dza Jozefa WereszczyAskiego. -  Krakow, 1860. -  S. 101-117; 
СтороясенкоА. В. Иосиф Верещинский, біскуп киевский (1540 ? - 1598 it.). Е го  жизнь и литературная 
деятельность // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России. -  К., 1911. -  Вып. 1. -  
С. 1-60; Encyklopedia historii Polski. -  Warszawa, 1995. -  Т. 2. -  S. 530).

77



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

робив проект створення козацького князівства на Задніпров’ї, згідно з яким Військо 
Запорозьке отримувало належні Речі Посполитій землі на Правобережному Подні
пров’ї від Лубен до Мстиславля. Автор проекту пропонував поділиш землі козацького 
князівства на територіальні полки з центрами у Пирятині, Старому, Борисполі, Острі, 
Любечі, Гомелі, Чечерську, Пропойську, Кричеві, Мстиславлі та Радомлі. Центром 
князівського територіального полку у проекті визначено Переяслав (князь мав стати 
фактично главою васальної щодо Корони Польської козацької держави), а резиден
цією запорозького гетьмана, який зберігав повноту своєї влади над козаками Війська 
Запорозького -  Лубни. Це місто водночас мало виконувати роль центру гетьманського 
полку. Як можна переконатися з переліку полкових центрів Задніпровського козаць
кого князівства, його територія досить глибоко вклинювалася в етнічні білоруські 
землі, які у той час були порівняно добре заселені та освоєні у господарському плані. 
Останньому Й. Верещинський вочевидь надавав особливого значення, адже він хотів 
зробиш з козацьких полковників, князя та гетьмана нових землевласників, які отри
муватимуть прибутки від своїх підданих1.

Висловлена И. Верещинським ідея наділення козаків власною державою стала, 
з одного боку, політично найбільш далекосяжним проявом тогочасної теорії держа
ви, сфокусованої на запорозьке козацтво, і постала вона задовго до того, як виникла 
Українська козацька держава середини XVII ст. З іншого боку, у цьому політичному 
проекті так чи так відобразилися конкретно-історичні реалії другої половини
XVI ст., пов’язані з процесом заселення та освоєння земель України, у тому числі на 
Правобережжі Дніпра. Й. Верещинський в іншому своєму проекті розробив план, 
покликаний надати Україні великої політичної значущості, а також зміцнити її обо
роноздатність перед лицем воєнної загрози від “ворогів Святого Хреста”. На думку 
автора, реалізації цього плану мало посприяти перенесення польського королівсько
го двору на українські землі, а також перетворення Війська Запорозького на наймане 
територіальне військо2.

Прикметно, що якщо 1596 р. Й. Верещинський запропонував створити на схід
ноукраїнських землях козацьке князівство, то цього ж таки року керівник великого 
козацького повстання в Україні наприкінці XVI ст. Северин Наливайко розробив 
власний політичний проект щодо облаштування козаків на південних українських 
землях*. Ідеться про написані ним “Кондиції”, надіслані Сигізмундові III. Автор 
цього проекту хотів осадити козаків на незаселених землях межиріччя Південного 
Бугу та Дністра. Нові козацькі володіння мали брати початок за кордоном

1 WereszczynsldJ. \Voisku гарого\ю1аепш рокагапіе іаюпе іак $йопі \vichowania, Ыс Шояг 
вйопі \viecznego ора№кпіа па 2аАііерті. 1596 // Антонович М. Студії з часів Наливайка. -  У вид.: 
Праці Українського історико-філологічного товариства. Додаток. -  Прага, 1942,- С. 104-106.

2 ІУеге&сіупвкі У. бгода решпа // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной 
России -  Вып. 1. Приложения. -  С. 1-33.

* Ширше про цей проект С. Наливайка, а також політичні проекти Й. Верещинського, 
пов’язані з Україною, див.: СасП. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI -  
перша половина XVII ст.). -  К., 1998. -  С. 223-280.
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Брацлавського воєводства на землях так званого Дикого Поля -  південніше 
р. Кодими (орієнтовно по лінії сучасних Ананьєва -  Враді'шки) і доходити приблиз
но до рубежу Тягиня (сучасні Бендери) -  Очаків. Згідно із задумом автора “Конди
цій”, козацький гетьман отримував повну владу над козаками, записаними до його 
реєстру. Очолюване цим гетьманом військо підпорядковувалося польському коро
лю. Матеріальне забезпечення козаків планувалося здійснювати за рахунок поборів 
(“стацій”) з білоруського населення, а також платні з державного скарбу Речі 
Посполитої. В разі потреби козаки повинні були воювати проти Османської імперії 
та її васалів, а також Московської держави. Зважаючи на все, С. Наливайко хотів 
установити жорсткий контроль гетьмана Бузько-Дністровського війська над 
Військом Запорозьким1.

У час, про який ідеться, Лівобережжя та Правобережжя Дніпра у сприйнятті 
сучасників починають поставати як Україна лівого та правого берегів цієї ріки. 
У джерелах можна зустріти повідомлення про те, що по завершенні польсько- 
московської війни 1617-1618 рр. “Україна з обох сторін спустошилася”, через що 
київські міщани не їздять торгувати. Київ у цей час перебував у порівняній безпеці 
від татар, відомості про яких могли мати радше мешканці розташованих південні
ше міст -  Канева, Корсуня, Черкас, Чигирина. Тим часом для магнатів економічно 
вигідно було засновувати нові поселення в Остерському старостві2, а також на ін
ших територіях Лівобережжя.

Між магнатами існувала гостра конкуренція у цьому регіоні щодо опанування 
його земель та їхнього заселення. Певне уявлення про це дають відомості, які на 
початку 1620 р. надійшли до слуги князя Я. Острозького переяславського підстарос
ти Я. Чернішевського. Згідно з ними, князь Семен Лико (служив князям Вишневе- 
цьким) двічі громив людей шляхтича Цивінського, котрий за наказом Я. Острозь
кого займався заснуванням нових поселень на Лівобережжі Дніпра. Під час нападу 
на слободу Держикрай, яку Цивінський почав осаджувати над річкою Перевод за дві 
милі від Прилук і три милі від Пирятина, С. Лико піддав тортурам Цивінського та 
його дружину. Цей факт Я. Чернішевський розцінив як знеславлення самого князя 
Я. Острозького “на цьому пограниччю” та висловив побоювання, що новий напад 
С. Лика на слободу призведе до ще більшої ганьби, адже про це можуть дізнатися 
багато сторонніх людей, оскільки новозасноване поселення лежить на торговому 
шляху. Аби запобігти захопленню земель княгинею Вишневецькою, Я. Чернішев
ський вважав за потрібне активніше осаджувати нові поселення (“не заради жодного 
свого пожитку, тільки задля того, аби ці неприятелі в[ашої] к[нязівської] м[илості] 
більше не володіли і не присвоювали собі грунти в[ашої] к[нязівськоі] м[илості]”). 
Тим часом С. Лико рушив на земські судові рочки до Києва з кількома сотнями 
своїх людей, жалкуючи про те, що не втопив Цивінського у Сулі та маючи намір

___________________Частина перша. Зародження процесів иаціотворення...

1 Kondycye podane od Nalewayka Krolowi JegomoSci // Zbior pami?tnikow do dziejow 
polskich. -  Warszawa, 1858. -  N. 2. -  S. 218-219.

2 П. Пачинський до Я. Замойського, після 9.VIII1619 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 737. -  S. 58.
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довести у суді свою правоту щодо інциденту у Держи краї за допомогою спеціально 
дібраних свідків -  своїх “товаришів та помічників” .

Неважко переконатися, що практика збройних міжусобиць -  так званих наїз
дів, якою вирізнялися шляхта та магнати давно освоєних земель, розташованих на 
Правобережжі, була перенесена на Лівобережжя. Так чи інакше, такі конфлікти 
творили особливу атмосферу життя на “україні”, де шанували силу і зневажали 
слабкість, а силовий фактор набував значення правового аргументу. Недарма 
Я. Чернішевський потерпав від того, що успішні наступальні дії С. Лика зашко
дять репутації князя Я. Острозького серед людей “цього пограниччя” і сподівався 
на швидкий реванш з тим, щоб у “Лика та інших його помічників упав дух («бєгсє 
ира<йо») і щоб вони у подальшому не брали гору і не мали втіхи”2.

Тобто, йшлося про те, що в Україні будь-що потрібно було міцно триматися на 
ногах, підтверджувати та демонструвати свою силу, що розглядалося як прояв до
блесті. Навіть у назві новозаснованої слободи -  “Держикрай” -  метафорично відо
бразилася філософія життя на пограниччі: першопроходець повинен вистояти, 
утриматися на цивілізаційному “краю”, аби опанувати нову територію, край.

Населення, яке мешкало в “Україні”, “краю на Україні” підживлював потік 
людей, які в пошуках кращої долі приходили з тих руських земель, де традиціона- 
лістське суспільство породжувало тяжкий соціальний гніт. Україна була краєм, 
соціальне обличчя якого становили призвичаєні до воєнних небезпек корінні жи
телі, а також активні й підприємливі переселенці, міграційні хвилі котрих швидко 
відроджували знищені ворогом поселення та заселяли неосвоєні землі. Цих людей 
зазвичай позначали термінологією, утвореною від слова “Україна”. Причому ця 
термінологія не несла змістового навантаження, пов’язаного з етнічною належніс
тю, а вказувала, головно, лише на місце проживання чи перебування тих чи тих 
осіб “в Україні”, “на Україні”. Наприклад, якщо йшлося про шляхтичів, то їх мог
ли називати “українними обивателями”, “українними державцями”, непокірних 
козаків -  “українним свавіллям”, “українними свавільними людьми”, селян -  
“хлопами з України”, жовнірів, які служили в Україні, -  “українними жовнірами”, 
“українним військом”, місцеве населення загалом, вихідців з України -  “людьми 
українними”, “людьми з України”, “українцями” тощо3.

1 Я. Чернішевський до Я. Острозького, 20.11620. -  S. 1,2.
2 Ibid.
3 Див., напр.: Сулейман до Сигізмунда Августа, бл. 20.ІХ 1556 // Жерела до історії України- 

Руси. -  Т. 8. -  С. 27,28; бл. 10.ІХ 1557 // Там само. -  С. 30,31; Сулейман до Гассана, бл. 1565 // 
Там само. -  С. 39; Ухвала белзького повітового сеймика, бл. 1584 // Там само. -  С. 54; Інструкція 
Сигізмунда Ш на сеймики, 6.VII 1592 // Там само. -  С. 66; Проект конституції про козаків, після 
1592 // Там само. -  С. 73; М. Струсь до вармінського єпископа, 1606 // Там само. -  С. 113; С. Жо- 
лкевський до королевича Владислава, 30.V II1617 // Там само. -  С. 183; Невідомий до Сигізмун
да ПІ, 8.V1 1622 // Там само. -  С. 263; С. Жолкевський до П. Фабриція, 18.ХІІ 1608 // Pisma 
Stanistawa 2otkiewskiego. -  S. 191; С. Жолкевський до Сигізмунда Ш, 28.ІХ 1617 /7 Ibid. -  S. 284, 
285; Запорожці до коронного гетьмана, 27.VI 1626 // Biblioteka Rasz. -  Rkps. Jfe 24. -  S. 15 zw.; 
Гіберна українним жовнірам, 27.V I1627 // Ibid. -  S. 46 zw. -  48 zw.
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Попри те, що жодне з цих термінологічних формулювань не вказувало на “на
ціональне”, у тогочасній Україні безперечно існували об’єктивні передумови для 
формування у середовищі соціально та політично активних верств населення не 
тільки окремої регіональної ідентичності, а й закріплення рис політичної свідомо
сті, соціокультурних орієнтацій, параметрів психотипу, ментальності, а також 
пріоритетних для життєздатної спільноти рис характеру її членів, що лягли 
в основу націотворення українців та вирізняли останніх на тлі інших народів, 
у тому числі білорусів.

Українсько-білоруський кордон крізь призму сприйняття запорожців

У джерелах слабко відображено інформацію про те, чим різнилися між собою 
тогочасні українці та білоруси, які мали багато схожого у культурі*, сповідували 
православну віру та фігурували під спільною назвою “руський народ”. Через це 
становлять інтерес, зокрема, писемні свідчення початку XVII ст. про конфронта
ційні стосунки запорожців та населення, яке мешкало на території Білорусії. Саме 
такі контакти, в які були втягнуті чималі групи населення України та Білорусії 
з обох боків кордону, що проходив поміж Короною та Великим князівством 
Литовським, можуть слугувати (попри певну однобокість зазначеної джерельної 
інформації) своєрідним лакмусовим папірцем для вимірювання етнополітичної та 
ментальної дистанції між українцями та білорусами.

* Між українцями та білорусами спільні риси та відмінності полягали, зокрема, у літератур
ній мові. Щодо історичного виникнення української мови як єдності, то привертають увагу ви
сновки Юрія Шевельова. У своїй фундаментальній монографії “Історична фонологія української 
мови”, яка вийшла друком англійською мовою 1979 р., він виходив з того, що витоки звукової 
системи української мови припадають на VI—VII ст., коли вже можна простежити “першу фоне
тичну зміну, що поширилася серед слов'янських мовців на пізнішій українській території, але 
оминула сусідні слов'янські племінні групи”. Водночас учений констатував, що немає можливос
ті '‘встановити, в який саме точний момент часу накопичення змін спричинило якісний стрибок 
чи коли саме виник суб'єктивний первень, а отже коли саме закінчився інкубаційний період
і виформувалася самостійна українська мова”. Згідно із запропонованою Ю. Шевельовим пері
одизацією, протоукраїнська доба у розвитку української мови тривала від VII до XI ст., а істори
чний, давньоукраїнський період -  від середини XI ст. до 1380-х років. За його спостереженням 
щодо назви, якою тогочасні українські мовці позначали свою мову, “до середини XVII ст. пере
важав термін руський (інколи славеноруський і т. ін.), але навіть тоді він не був цілком однознач
ним, оскільки застосовувався як до власне української мови, так і до більшої єдності, що охоплю
вала всіх православних слов'ян у межах тогочасної Польщі, тобто й білорусів теж (такої багато
значності не існувало на українських землях, що належали Угорщині та Молдові -  тобто на Зака
рпатті та Буковині відповідно), і символом цієї більшої єдності була якраз спільна літературна 
мова” (Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. -  Харків, 2002. -  С. 45,46,267).
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Козаки, які мешкали в Україні, сприймали її як землю вітчизни, де вони реалі
зували свої життєві потреби і станово-корпоративні інтереси. Особливим місцем для 
них було Запорожжя -  їхній рицарський осідок, який вони розглядали як своє воло
діння, здобуте за правом меча у ворогів. Не тільки запорозькі землі, а й заселені те
риторії -  так звана волость (там існували місцеві органи польської державної влади), 
насамперед Подніпров’я, де зосереджувалася основна маса козацького населення, 
поставали для козаків рідним краєм, що давав їм природні ресурси, економічну ви
году, прихисток їхнім родинам і до якого вони мали синівські почуття.

Уже на початку XVII ст. козаки наполегливо обстоювали думку щодо свого 
права бути господарями на Подніпров’ї, яку вони висновували з власного рицар
ського статусу, а також виявленої ними упродовж 1601-1602 рр. воєнної послуги 
польській владі під час Лівонської війни. Через участь у цій воєнній кампанії на 
заклик центрального уряду козаки почали сприймати факт виконання ними ролі 
війська, що служить Речі Посполитій, як підставу для узаконення своїх постоїв 
і контрибуцій на волості та визнання козацького імунітету. Сеймову ж ухвалу 
1601 р. про зняття баніції (кари, згідно з якою українське козацтво було оголошено 
поза законом за його участь у повстанні кінця XVI ст.) тільки стосовно учасників 
Лівонської війни вони тлумачили розширювально, як таку, що повертає старі пра
ва і вольності усім козакам1.

Перебуваючи у першій половині грудня 1602 р. у Могилеві, запорожці на чолі 
з гетьманом Іваном Кучковичем надіслали листа галицькому каштеляну і вінниць
кому старості Юрію Струсю, за наказом якого в Україні були розквартировані поль
ські жовніри, котрі чинили утиски та великі збитки козацьким родинам. Як нарікали 
козаки, через жовнірів, “що найбільш [дошкульно], наші оселі, маєтності, дружини 
гірше, ніж за неприятельським звичаєм є спустошені, осоромлені, збезчещені. 
З яким жалем мусимо це сприймати, бачить сам Бог. Коли ж бо Військо Запорозьке 
попереду усього рицарства завжди надавало значні свої послуги И[ого] 
Королівській] М[илості] та Речі Посполитій не стільки заради якоїсь вигоди або 
вислуги, як виконувало [їх], шануючи добру славу і Річ Посполиту. І можемо те ска
зати, що служимо тільки за траву і за воду”.

Як бачимо, запорожці вельми потерпали від того, що вони, як чесні воїни, котрі 
дбають про рицарську славу та цілком безкорисливо і віддано служать Речі Поспо
литій, зазнали наруги від польського жовнірства, котре у тилу, в Україні, займалося 
грабунками та чинило аморальні вчинки проти козацьких родин. Запорожці рішуче 
протестували проти таких дій, а також того, що Ю. Струсь, котрий замість того, 
щоб, як сенатор, шанобливо ставитися і дбати про них -  рицарських людей (це озна
чало б турботу про загальне добро Речі Посполитої), насправді керувався особистою 
вигодою та був засліплений ненавистю до козаків. Відтак він і розпорядився розори
ти їхні маєтності. Причому галицький каштелян і вінницький староста зробив це

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 315,320,321.
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у той час, коли козаки перебували на воєнній службі Речі Посполитій, “проливаючи 
свою кров, а також змочуючи свої шаблі кров’ю неприятеля”.

Запорожці наголошували, що Ю. Струсь, який, окрім іншого, намагався ще 
й підпорядкувати Військо Запорозьке своїй владі, цілком проігнорував ту обставину, 
що насправді вони заслуговують на те, щоб, як писали автори листа, “наші убогі 
халупи та маєтності, часто щедро змочені нашою та поганською кров’ю, були збе
режені цілком і в спокої, а також, щоб [ми] були у правдивих вольностях і шанобі 
від кожного стану. Коли ж бо Й[ого] королівська] М[илість], наш милостивий пан, 
який є рідкісним шанувальником та оборонцем рицарських людей, милостиво взяв
ши до уваги наші люб’язні і сердечні послуги, зволив милостиво нас усіх [тим] об
дарувати і упривілеювати, що визнав нас за Коронних синів, ошляхтивши нас, на
ших дружин та маєтності стародавніми вольностями. Зволив залишити зверхність 
і владу над нами тільки собі та к  милостям великим панам гетьманам, добре те 
утвердивши універсалами, охоронними грамотами та сеймовими конституціями”1.

Отже, запорожці виходили з того, що безумовно заслуговують на гідні станові 
права та вольності, повагу усіх станів Речі Посполитої, а також недоторканність вла
сних осель і господарств в Україні, за які вони проливають кров, відбиваючи татар
ські напади. Більше того, з факту скасування спрямованої проти них баніції за само
віддану і безкорисливу службу королю та Речі Посполитій (мовляв, “служимо тільки 
за траву і за воду”) вони робили висновок про піднесення їх чи не до шляхетського 
статусу, оскільки вважали, що козаків визнали справжніми “коронними синами”, 
військо яких підпорядковане тільки королю та коронним гетьманам. Прикметно, що 
в тогочасній шляхетській концепції держави Річ Посполита поставала, як спільна 
держава шляхти. & тлумачили також як “сеймуючі стани”, вона була уособленням 
шляхетського загалу. Шляхта називала Річ Посполиту “нашою матір’ю”, “нашою 
милою матір’ю”, а себе іменувала “синами Речі Посполитої”, “поштивими коронни
ми синами”, “синами нашої єдиної матері вітчизни”2.

Запорожці зазначали, що жовніри розташувалися на військові постої “по Украї
ні, де є більша частина наших осель і маетностей” і розорили її дощенту. Тим часом, 
наголошували автори листа, король дозволив за їхню службу розташуватися на по
стій та чекати на жолд (плату за військову службу) головним чином саме на цій те
риторії. Це означало, що їхні “власні приставства” (“приставства”, “стащТ’ передба
чали, зокрема, збір на військо з цивільного населення натуральних та грошових по
борів, виконання ним певних повинностей) -  “почавши від Могилева, вся Україна 
аж до Дніпровського гирла”3.

Як можна переконатися, запорожці розглядали зоною своїх інтересів Україну, 
яку в цьому разі вони розуміли як землі Подніпров’я аж до Чорного моря. Причому
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1 І. Кучкович до Ю. Отруся. 11.ХП 1602 // АбАО. -  М . -  Исрв. № 3036. -  в. 40.
2 Ораііткі Е. КиІШга роїіїусгпа вгІасІЛу роїзкіе) ш ІайсЬ 1587-1652. Зувйт рагІатеШату 

а зроіесгей^о оЬу\уаіеккіе. -  \Varszawa, 1995. -  Б. 6,30,34,35.
3 І. Кучкович до Ю. Струся, 11.ХП 1602. -  Б. 41.
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білоруські землі, насамперед, безперечно, Могилевщину, вони виводили за межі 
української території. Адже, перебуваючи у Могилеві, козаки зазначали, що отри
мали від короля наказ про те, щоб “поспішали до України і там чекали свого заслу
женого жолду”.

Перебравшись у другій половині грудня 1602 р. з Могилева до Вітебська, за
порожці на чолі з І. Кучковичем у листі до великого коронного гетьмана Яна За- 
мойського скаржилися на “упертість та непокірність деяких міст на Білій Русі”, 
міщани яких не бажали ділитися з ними харчами та іншими припасами. Щоб 
увійти у Вітебськ, козаки навіть змушені були вдатися до штурму міста1. Тим ча
сом через їхні обтяжливі побори2 місцеве населення відгукувалося про козацьких 
прибульців вельми неприязно, вбачаючи у них ворожий для “Русі” елемент (“тут 
на Руси Полоцку великую шкоду чинили, а место славное и великое Витебск звое- 
вали, злата, сребра множество побрали, мещан учтивых порубали, и так шкоду 
содомию чинили горше злых неприятелей албо злых татар”)3.

Розглянуті вище факти дають підстави стверджувати, що козаки І. Кучковича 
окреслювали не надто привітну для них землю, на якій вони перебували, як Білу 
Русь. Остання у їхньому сприйнятті безперечно різнилася від їхньої батьківської 
землі -  України, котра, утім, також належала до Русі, проте явно іншої, ніж Русь 
Біла. Місцеве білоруське населення в цьому випадку ставилося до козаків 
з України радше як до ворогів-зайд, аніж одновірців зі спільної держави.

Що ж до листа І. Кучковича до Ю. Струся, про який ішлося вище, то впадає 
в очі така прикметна деталь. Автори цього листа, торкаючись узгодженого з поль
ською владою питання про військові постої, особливий наголос робили на розо
ренні жовнірами території власного проживання, на якій вони, згідно з королівсь
ким наказом, повинні були дочекатися свого жолду. Козаки повідомляли вінниць
кому старості, що невдовзі, “прибувши на Україну”, вони покажуть йому відпові
дні королівські листи та універсали. Водночас запорожці пообіцяли своїм кривд
никам по своєму поверненні “відбити гвалт ґвалтом”. Оскільки ж призначені їм 
для військового постою території спустошено жовнірами за наказом Ю. Струся, то 
вони запевнили його, що розташуються у місті, де він був старостою, -  Вінниці, 
а також по його “інших маетностях... і там чекатимемо свого жолду, бо вже на 
Україні і в наших оселях немає нічого”4.

З наведених фрагментів запорозького листа напрошується висновок, що в кон
тексті питання про козацькі військові постої його автори вирізняли Подніпров’я як 
Україну, власне територію проживання більшості козаків. Водночас, як можна 
судити з посилання І. Кучковича на королівські листи та універсали, спираючись 
на які вони обгрунтовували своє право на зазначені постої в Україні, під остан

1 І. Кучкович до Я. Замойського, 20.ХП 1602 // Ілвіу БйтвЬдуа 2<Якіе\У5кіе§о. 1584-1620. -  
8.119-121.

2 Баркулабовская летопись // ПСРЛ. -  М., 1975. -  Т. 32. -  С. 189, 190.
3 Там же.-С. 187.
4 І. Кучкович до Ю. Струся, 11.ХІІ 1602. -  Б. 41,42.
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ньою вони розуміли також ще не розорену жовнірами територію Поділля, на 
якій вони мали намір виконати королівський наказ чекати свого жолду. Звісно, 
цим кроком вони прагнули дошкулити своєму кривдникові Ю. Струсю також 
економічно, розташувавшись насамперед у його маєтках.

Загалом, достатньо очевидним є те, що Україна, географічною віссю якої по
ставав для козаків Дніпро, що в його пониззі розкинувся край козацької вольниці -  
Запорожжя, а вище по течії цієї ріки лежали простори Подніпров’я (аж до кордону
з білоруськими землями), де концентрувалися їхні оселі та родини, була для них 
землею Вітчизни, за яку вони проливали кров, бороняючи її від ворога. Природно, 
що запорожці емоційно глибоко переймалися долею родинних вогнищ, рідного 
краю. Те, що їхній край зазнав наруги від чужинців, було нестерпним для козаків, 
які сприймали це як зневажання та тяжку вразу власної рицарської честі (“3 яким 
жалем мусимо це сприймати, бачить сам Бог”).

Козаки, яким випало певний час квартирувати на білоруських землях, тракту
вали місцеве населення доволі відчужено, вбачаючи у ньому насамперед джерело 
свого матеріального забезпечення. Така поведінка запорожців траплялася також 
в Україні. Однак той факт, що вони, усе ж, таки сприймали останню як свою Віт
чизну, дає підстави стверджувати, що їхні відверто конфронтаційні способи спіл
кування з білоруським населенням відображали ставлення козаків до білорусів як 
до окремого народу, котрий поза межами рідної землі. Відповідно білоруси, котрі 
зазнавали від запорожців утисків та грабежів, були вельми вороже налаштовані 
сприймати цих вихідців з України. Так чи інакше, розглянуті вище факти відобра
жали реальний вододіл, який існував у етнічній свідомості поміж українцями 
та білорусами.

Зазначимо, що запорожці і в подальшому стояли на позиціях спринятгя своє
рідної єдності у різноманітності щодо цього питання. Тобто вони, з одного боку, 
усвідомлювали “членство” українців та білорусів у широкій віросповідній спіль
ноті руського народу, а з іншого -  мали чуття належності до “своїх” в Україні, 
а також інакшості білорусів. На це вказують деякі ідейні моменти листа запорозь
кого гетьмана Каленика Андрієвича до Київського православного митрополита 
Іова Борецького від 17 лютого (можливо 27 лютого за н. ст.) 1625 р. Йдеться про 
те, що запорозький гетьман, який запідозрив у симпатії до унії київського війта 
Федора Ходику, зробив щодо цього прогноз можливого загрозливого розвитку 
подій у Києві, провівши паралель із конфліктом на релігійному ґрунті із пролит
тям крові, який стався у Вітебську (12 листопада 1623 р. у цьому місті православні 
міщани вбили Полоцького і Вітебського уніатського архієпископа Йосафата Кун- 
цевича, через що багато з них були засуджені до смерті). Отож, К. Андрієвич про
понував 1. Борецькому зважити на “те, що недавнього часу відбулося в нашому 
народі через пролиття крові у Вітебську та де-небудь, відтак [є] потреба, щоб,
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принаймні, тут у нас, цього не сталося, оскільки вже не тільки тепер на війта вка
зує [підозра], а й до цього вказала”1.

Як бачимо, К. Андрієвич сприймав драматичний розвиток релігійної боротьби 
на білоруських землях, власне насамперед у Вітебську, як події, що стосуються 
“нашого народу” -  йдеться, безперечно, про православну віросповідну спільноту 
руського народу Речі Посполитої. Водночас запорозький гетьман робив з цього 
для себе відповідні висновки щодо релігійної ситуації в Україні, прагнучи не до
пустити повторення негативного досвіду. Адже, з огляду на логіку його розмірко
вувань, подібно до білоруського Вітебська, де виник кровопролитний релігійний 
конфлікт, останній, як писав К. Андрієвич із Запорожжя, може спалахнути “тут 
у нас” через хитання у вірі київського війта. Тобто, у зробленій автором цього листа 
проекції “нашої землі”, про благо якої він виявляв особливу турботу, поставали 
принаймні запорозькі землі та Київ -  столиця Київської православної митрополії.

Таке просторове окреслення рідної землі, що тяжіло до сприйняття України 
у вузькому значенні слова, простежується також у відповіді послів від Війська За
порозького (27 жовтня 1625 р.) на декларацію королівських комісарів, яких Сигіз- 
мунд ПІ послав провести з козаками урядову “комісію”, покликану обмежити їхні 
права. Отже, відповідаючи на звинувачення польської влади щодо вчиненої ними 
колотнечі у Києві на ґрунті конфесійної боротьби проти унії, жертвами якої стали 
київський війт Ф. Ходика та уніатський священик Іван Юзефович, запорозькі по
сли, зокрема, заявили: “на Білій Русі, на Волині і Підгір'ї чиниться утиск Божим 
церквам нашої старожитної грецької релігії, [через те], що не допускають у них 
вільного богослужіння нашим духовним, відганяють їх від парафій, подаючи 
у владу уніатам. Через це християнам, нашій братії, діється велике безправ’я щодо 
сумління”. Відтак, наголошували козаки, вони “запобігали, аби нам також [цього] 
не сталося”, через що і вдалися до своєрідного наведення порядку у Києві, власне 
силових дій проти місцевих уніатів та їхніх симпатиків2.

З наведеного вище тексту документа неважко переконатися, що запорожці 
відносили до “своєї братії”, котра зазнавала переслідувань через віру, православ
ний руський народ українських та білоруських земель. Водночас козаки в цьому 
разі розглядали як “свою землю” Україну в межах Подніпров’я, виводячи за її ме
жі насамперед Білорусію, а також решту українських земель. Київ поставав для 
запорожців ключовим містом, контроль над яким забезпечував їм можливість до
могтися прийнятної для них конфесійної обстановки у цьому “своєму” регіоні.

1 К. Андрієвич до І. Борецького, 17 (27 ?).ІІ 1625 // Брехуненко В., Нагельський М. Дванад
цять листів гетьманів Війська Запорозького XVI -  першої половини XVII століття з польських 
рукописних зібрань. Документи. -  У вид.: Український археографічний щорічник. -  К.; Нью- 
Йорк, 2004. -  Вил. 8/9. -  С. 444.

2 Відповідь запорозьких послів на декларацію королівських комісарів, 27.Х 1625 // ВіЬІнгіека 
Kom.-Rkps.Jfe 338. -Б . 88.
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3. Загальні умови та фактори зародження націотворення 
(кінець XVI -  перша половина XVII ст.)

У час, що розглядаємо, мешканці України постійно перебували в епіцентрі во
єнних смерчів, що безжально вихоплювали з суспільства, а також життя тисячі 
чоловіків, жінок та дітей. Ідеться насамперед про регулярні татарські напади на 
українські землі, які справляли глобальний вплив на демографію, спосіб життя, 
економіку, а також накладали незгладний відбиток на свідомість місцевого насе
лення. Татари вдавалися до таких нападів через архаїчність властивого для них 
економічного укладу, в основі якого було кочове скотарство. Не маючи можливос
ті забезпечити свої основні матеріальні потреби, вони вторгалися, зокрема, на зе
млі Речі Посполитої з метою грабежів та захоплення полонених (ясиру), яких по
тім продавали на невільницьких ринках, в тому числі у рабство на турецькі галери.

Татари виробили особливу тактику грабіжницьких рейдів, яка, серед іншого, 
полягала у тому, що їхнє велике кінне військо у складі декількох угруповань про
сувалося на сотні кілометрів углиб української території, роззосереджувалося і, 
повертаючись назад, починало полювати на людей та худобу (“Розбігаючись по
всюди по селах, вони оточують їх, виставляючи по чотири сторожові пости довко
ла і підтримуючи великі вогнища впродовж усієї ночі, побоюючись, щоб котрийсь 
із селян не втік. Потім грабують, палять і вбивають усіх тих, хто чинить їм опір, 
а тих, хто здався, забирають з собою, і не тільки чоловіків і жінок з немовлятами, 
але також і худобу, як, наприклад, коней, волів, корів, баранів, кіз та ін.”)1.

Про величезні втрати українського населення від татарських рейдів може 
свідчити той факт, що 1593 р. у Костянтинівських володіннях князя Костянтина 
Острозького (Кременецький повіт Волинського воєводства) вони захопили у по
лон тисячі мешканців з 107 міст, містечок та сіл, в тому числі Красилова -  
100 осіб, Западинець -  1000, Мокринок -  700, Мотоволова -  508, Волиці -  600, 
Хабіни -  1005, Кузьмина -  5080, Краснополя -  2000 осіб2. За приблизними підра
хунками дослідників, протягом першої половини XVII ст. з України було забрано 
в ясир до 500 тис. осіб, а з Московської держави -  до 200 тис. осіб3. Існує також 
думка, що від XV ст. і до першої половини XVII ст. втрати українського населення 
через ці напади становили 2-2,5 млн осіб полоненими та убитими4.

1 Боплан Г. Л. Опис України. -  С. 58-62.
2 Свідчення возного про татарське спустошення та забрання в полон людей в Костянтинів

ських володіннях К. Острозького, 1593 // Львівська бібліотека НАНУ. -  Відділ рукописів. -  
Ф. Радзімінських. -  Ма 27.ІІ.З. -  Арк. 37-39.

3 Рашба Н. С. Очерк истории польско-турецких отношений в XVI -  первой четверти XVII в. 
// Османская империя в первой четверти XVII века: Сборник документов и материалов. -  М., 
1984.-С . 52.

4 Дашкевич Я. Р. Ясир з України (XV -  перша половина XVII ст.) як історико-демографічна 
проблема // Український археографічний щорічник. -  К., 1993. -  Вип. 2. -  Т. 5. -  С. 43,45,46.
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Втрати рідних та близьких, а також тяжка доля невільників глибоко закарбо
вувалися у народній пам’яті, що відобразилося, зокрема, у тужливих народних 
піснях і думах. Грабіжницькі вторгнення ворогів на українські землі тримали міс
цеве населення у значній психологічній напрузі. Водночас воєнна загроза спону
кала його до дій, змушуючи засвоювати суворі уроки виживання та згуртовано 
протистояти цьому виклику. Аби не стати жертвою нападників, люди витрачали 
багато часу, матеріальних засобів та коштів на зміцнення оборони своїх поселень. 
Про проблеми з безпекою, з якими стикалися та які вирішували мешканці україн
ських міст, можна судити з листа білоцерківського підстарости Яна (Івана) Курце- 
вича Булиги до білоцерківського старости Я. Острозького від 13 вересня 1609 р., в 
якому йшлося про відновлення оборонних укріплень Білої Церкви. Про масштаб
ність та велику затратність цих робіт свідчить той факт, що до них були залучені, 
серед інших, мешканці багатьох міських поселень Київщини (зокрема Тетієва), на 
яких було покладено завдання доставляти до Білої Церкви великі колоди. Проте 
повільне його виконання гальмувало фортифікаційні роботи. Ця обставина вельми 
непокоїла міщан, які перебували “у великій тривозі, що не мають оборони, майже 
опустили руки”. На той час білоцерківцям удалося обвести місто палями тільки 
частково, з боку степу. Через затримки з підвезенням околичним населенням дере
вини Я. Курцевич Булига сподівався до настання зими звести щонайбільше одну 
оборонну вежу у Білоцерківському замку1.

Звісно, що відкриті для воєнної небезпеки кордони України приносили для мир
ного населення лихо. Водночас суворі реалії життя на пограниччі створювали особ
ливий клімат соціальних та економічних відносин, що його не знало традиціоналі- 
стське суспільство, соціально-економічна система якого трималася насамперед на 
поєднанні земельної власності з підневільною працею безпосередніх виробників. 
Оскільки через воєнну небезпеку неможливо було перенести на українське пору- 
біжжя у чистому вигляді модель суспільних відносин, яка існувала на інших терито
ріях Речі Посполитої, то це створило умови для вільного господарювання на слобо
дах, козацьких хуторах, здобутих за звичаєм “займаншини” землях, а також зайняття 
населення прибутковими уходницькими промислами. Скористатися цими можливо
стями та вижити на порубіжжі могли вольові люди, які вирізнялися твердістю духу, 
волелюбством та підприємливістю.

Політико-правові та соціальні реалії в Україні, насамперед Подніпров’ї, знач
ною мірою визначав чималий владний вплив козаків Війська Запорозького. На це 
промовисто вказує, серед іншого, зміст сеймової конституції 1609 р. “Про запоро
зьких козаків”, у якій, зокрема, зазначено: “Конституцією попереднього сейму 
обумовлено, щоб запорозькі козаки, які мешкають у наших маєтках, підлягали 
юрисдикції наших старост і їхніх підстарост, а [ті, котрі мешкають] у духовних 
і світських маєтках, [щоб були під юрисдикцією] панів згаданих маєтків. Однак 
всупереч цій конституції і давнім звичаям, згадані козаки чинять велике безправ’я

1 Я. Курцевич Булига до Я. Острозького, 13.ІХ 1609. -  Б. 1,2.
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і сваволю, не тільки не визнаючи влади наших старост і своїх панів, а й, маючи 
своїх гетьманів та інші форми власного правосудця, чим утискають наші міста
і міщан, перешкоджають владі наших урядників та українних урядів, без [урядово
го] правосудця безкарно чинячи нестерпні насильства і вбивства. Нарешті, сваві
льно і всупереч нашій волі і [без нашої] відомості та наших військових урядників 
збираються у великі ватаги, наїжджають на наші міста на волостях і неприятельсь- 
кі замки, порушуючи загальний спокій і мирні угоди, які уклали з сусідами”1.

Як бачимо, козацькі владні структури неабияк конкурували з органами дер
жавної влади на місцях, обмежували владу світських і духовних власників у їхніх 
володіннях, а також впливали на соціально-політичне життя українських міст. 
Причому Військо Запорозьке утверджувало свою юрисдикцію не тільки над коза
ками, а й іншими соціальними групами населення України. Чимало міщан та селян 
прагнули будь-якими шляхами отримати привабливий для них козацький статус, 
адже для них це означало свободу, оскільки позбавляло панського ярма2.

Козацький фактор, власне, дедалі більше зростання чисельності і сили запорозь
ких козаків та їхнє реальне владне утвердження на чималому пасі українських зе
мель фактично створювали нову, не характерну для інших регіонів Речі Посполитої 
соціальну та політичну реальність, у межах якої представники ’’політичного народу” 
країни -  шляхтичі -  почувалися досить незатишно, оскільки не могли безперешкод
но реалізувати себе як представники найбільш привілейованого соціального стану. 
Для них аюуальною була думка, що через козаків “на Україні, знай, кожен не буде 
безпечний здоров’я та своєї убогої маєтності”3. Тим часом дуже багатьом “простим” 
людям в Україні козацькі порядки давали реальну можливість бути вільними та ві
льно працювати на себе, випробовувати свої сили та удачу у воєнному здобичниць- 
кому промислі, що був своєрідною формою підприємництва (нерідко такі здобич- 
ницькі виправи являли собою відповідь на ворожі вторгнення).

Загалом, козацький устрій в Україні постав реальною альтернативою владній 
системі шляхетської Речі Посполитої, а козацький спосіб життя набував значення 
соціального ідеалу для безпосередніх виробників. Козаки, котрі були соціально 
активним станом, помітно впливали на політичну самосвідомість тогочасного 
українського суспільства. Прикметно, що зовнішні вороги запорожців сприймали 
їх як головну соціальну та воєнну силу в Україні, що становить для них загрозу. 
Влітку 1619 р. захоплені у полон турки свідчили, що їхній полководець Іскендер- 
паша взявся султану збудувати у Черкасах мечеть, обгрунтовуючи це тим, що ко
заків “не знести ніяким іншим способом, доки Україну над Дніпром не заселити

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Конституція варшавського вального сейму 1609 р. // Volumina legum I Ed. J. Ohryzko. -  Pe
tersburg, 1859. -  T. 2. -S . 465.

2 Ibid; Засоби та ексцеси щодо козаків; стисло зібрано і подано до рук їх милостивих панів, 
панів комісарів: як має бути присмирене Військо Запорозьке, початок 1620-х pp. // Мицик Ю. 
Польський публіцистичний трактат першої чверті XVII століття про запорозьке козацтво. Доку
мент // Український археографічний щорічник. -  К.; Нью-Йорк, 2004. -  Вип. 8/9. -  С. 457,458.

3 М. Шушкевич до Я. Острозького, 1610. -  S. 1.
89



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

своїми людьми”1. Серед іншого, звідси випливає, що Подніпров’я було головним 
осередком козацької України, опанувати яку турки хотіли не тільки силою зброї, 
а й такими методами, як повне очищення території від християн-козаків та засе
лення її мусульманами. Причому ідеологічним символом майбутнього утверджен
ня турків в Україні мало стати спорудження мечеті в одному з головних козацьких 
міст -  Черкасах.

Політично шатені сили українського суспільства: шляхта

Наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. формування ранньомодерної 
національної ідентичності українців відбувалося у середовищі політично активних 
соціальних станів та прошарків населення. З-поміж них найбільшою інтенсивніс
тю вирізнялося політичне життя шляхти, яка мала реальний вплив на політичну 
ситуацію у державі. Політичний устрій Речі Посполитої надав шляхетству вельми 
великий обсяг станових привілеїв і забезпечував його політичне та економічне 
домінування у суспільстві. Це сприяло зближенню регіональних шляхетських кор
порацій та виробленню у їхніх представників спільних рис політичної свідомості. 
Усталилися ідеї, характерні для концепції “шляхетського народу”, тобто шляхти 
як політичного народу, для котрого найвищою цінністю був політичний устрій 
Речі Посполитої. Шляхтичі із самоусвідомленням “політичних поляків” особливо 
цінували цей устрій, оскільки він забезпечував їхні станові свободи. Вони були 
переконані, що представники їхнього стану, незалежно від місця їхнього прожи
вання, однаковою мірою причетні до держави як свого спільного надбання2.

За спостереженням польського історика Едварда Опалінського, руська шляхта, 
так само як польська і литовська, ототожнювала себе з політичним устроєм Речі 
Посполитої. Представники цього панівного соціального стану творили інтегроване 
шляхетське суспільство незалежно від відмінностей, пов’язаних з етнічним похо
дженням, мовою, віросповіданням та власною історичною традицією державності. 
Дослідник проаналізував питання про ступінь політичної зацікавленості шляхетс
тва у п’яти провінціях -  Коронній Русі, Великопольщі з Куявами, Мазовії з Під- 
ляшшям, Малопольщі й Литві за такими групами проблем: оборона та військо; 
закордонна політика; політичні структури -  сейм, сеймики, сенат, ради сенату, 
Віденська конвокація, уряди; питання фінансів. Відтак було встановлено, що для 
шляхти найбільший інтерес становили питання оборони та війська, найменший -  
закордонна політика. Причому політичні пріоритети та політичні позиції провін
ційної шляхти мало залежали від місця її проживання. Щоправда, руська шляхта 
демонструвала дещо вищий інтерес, порівняно з шляхтою інших регіонів, до пи
тань оборони. Пояснювалося це тим, що шляхта руських земель більше, аніж інші,

1 Я. Гроннецький до Я. Острозького, 31. V II1619 // AGAD. -  APL. -  Rkps. № 1536.-S. 1.
2 Tazbir J. Rzeczpospolita і Swiat. Stadia z dziej6w kultury XVII wieku. -  Wroclaw; Warszawa; 

Krakow; Gdansk, 1971. -  S. 28.
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страждала від татарських нападів, а також козацьких повстань. Прикметно, що 
шляхетське суспільство Речі Посполитої вирізнялося наявністю спільної для нього 
традиції та історичної свідомості1.

Утім, належність руської шляхти до “політичного народу” Речі Посполитої не 
суперечила тому, що вона мала виразні спільні інтереси, які згуртовували її довко
ла своїх регіональних “столиць”, де періодично вирувало політичне життя та від
бувалися судові засідання. Однією з таких місцевих шляхетських столиць був 
Луцьк, про якого волинські шляхтичі відгукувалися, що “це місто як metropolis 
нашого воєводства, де часто відбуваються роки, рочки, сеймики, елекції, пописи, 
з’їзди”2. На провінційних сеймиках представники шляхетського стану обстоювали, 
серед іншого, свої регіональні корпоративні свободи, зокрема у сфері податків3, 
право сповідувати православну релігію тощо. Останнє особливо консолідувало 
руську шляхту, підживлюючи її регіональну ідентичність. Приміром, наприкінці 
першого десятиліття XVII ст. православні київські шляхтичі домагалися того, аби 
поставити під свій контроль розгляд духовних судових справ православних4.

Проте у час, що розглядаємо, Православна церква дедалі більше втрачала сво
їх вірних із числа української шляхти. Згідно з висновками, яких дійшов у своєму 
дослідженні М. Довбищенко, наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. у сере
довищі православного нобілітету Волині активно відбувався процес релігійних 
конверсій. Причому православні шляхтичі та князі надавали перевагу у своїх кон
фесійних уподобаннях Католицькій церкві, яка стрімко зміцнила свої позиції 
у цьому регіоні. Як симтоматичну вказівку на це можна розцінити той факт, що 
з усіх виявлених та проаналізованих згаданим дослідником тестаментів (заповітів), 
складених представниками волинського нобілітету, 49 % належали римо- 
католикам. Католиками були представники князівських родів Вишневецьких, Во
роненьких, Заславських, Збаразьких, Козик, Корецьких, Острозьких, Радзівіллів, 
Ружинських, Сангушків, Чорторийських (належність до римо-католицизму ще 
сімох католицьких родів не встановлено). Процес покатоличення охопив також 
шість із семи магнатських родів некнязівського походження, в тому числі Гойсь- 
ких, Гулевичів, Єловицьких, Єло-Малинських, а також вісім з п’ятнадцяти -  сере
дньої шляхти (Бокії, Гораїни, Козинські, Чаплині та ін.). Переходи з православ’я 
у католицизм мали місце і в середовищі дрібної шляхти: католиками стали близь
ко п’ятнадцяти із близько сотні представників українських дрібношляхетських 
родів, які мешкали у зазначений час на Волині. Порівняно мало православних 
шляхтичів цього регіону переходило в уніатство. Опосередкованим підтверджен
ням цього є те, що, згідно з даними М. Довбищенка, лише 6 % тестаментів від за
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1 Ораііткі Е  Ор. сії -  8.52, 195-197,202,221,222,224,225.
2 Інструкція шляхти Волинського воєводства своїм послам на вальний сейм, 1622 // Архив 

ЮЗР. -  К, 1861. -  Т. 1. -  Ч. 2. -  С. 148.
3 Див., напр.: Сеймикова ухвала шляхти Брацлавського воєводства, 15.УІ 1606 // АвАІ). -  

АН -  Ог. II. -  Мере. № 464. -  Б. 1-2.
4 Т. Шашкевич до Я. Острозького, 2.УІІІ 1609 // АбАО. -  АРІ,. -  Мере. № 1571.-8.1.
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гальної кількості таких документів волинської шляхти, що йому вдалося виявити, 
підтверджують уніатське віросповідання осіб, які їх складали (уніатами стали, зо
крема, вихідці з родів Гулевичів, Копистенських, Красенських).

Потрібно зазначити, що чуття етнічної належності до руського народу не ви
значалося тільки віросповіданням. Адже, приміром, шляхтичі-католики могли ус
відомлювати себе особами “руського народу польської нації” ^еШе ШіЛепш па- 
іїопе Роїопш). Прикметно, що риси “руськості” демонстрували навіть такі чільні 
представники католицького духовенства, прихильники єзуїтів та посттридентсько- 
го католицизму, як львівський католицький архієпископ (1614-1633) Ян-Анджей 
Порохницький. Як випливає із зібраних та систематизованих ним генеалогічних 
матеріалів щодо власного роду, він демонстрував руський патріотизм, описував 
багатство руських земель Галичини, могутність та військову звитягу представни
ків місцевих родів руської аристократії. Причому Я.-А. Порохницький з позицій 
руського шляхтича іноді висловлював судження і наводив історичні факти, що 
певною мірою мають антипольську спрямованість. Таку стійкість етнічного само
усвідомлення значною мірою було зумовлено соціально-політичними та еконо
мічними чинниками. Адже шляхетські (рицарські) роди цементувала спорідне
ність, пов’язана з родом та земельною власністю. Давність геральдичного шляхет
ського роду, ідея спільного походження від одного предка по чоловічій лінії, а та
кож безперервність володіння землею творили соціальні статуси членів цього роду 
й визначали місце особи у шляхетському суспільстві2.

Князі, котрі змінили православ’я на католицизм або протестантизм, зазвичай 
пам’ятали про православну традицію свого роду. Вони у той чи той спосіб публіч
но демонстрували до нею свою шану. Пієтет магнатів перед своїми предками про
являвся, серед іншого, у тому, що згідно з традицією вони мусили дотримуватися 
патронату над підданими і слугами іншої віри; обираючи імена власних дітей, орі
єнтувалися на усталений репертуар родових імен. Щодо останнього, то, приміром, 
сина князя Януша Острозького, котрий народився 1600 р., назвали Василем- 
Войтехом (у першій частині його подвійного імені відобразилася традиція князів
ського родового православного репертуару імен, у другій -  ім’я небесного патрона 
Польщі). Іншого князівського сина, народженого 1617 р., назвали Янушем- 
Володимиром. Як припускають дослідники, таке ім’я він отримав через те, що йо
го батьки хотіли вшанувати “предка роду” -  канонізованого київського князя Во
лодимира Святославича. Окремі князі-католики православного кореня не тільки 
шанували православне віросповідання, ай виявляли певні риси руської православ
ної ідентичності на ментальному рівні. Йдеться про князя Олександра Заславсько-

1 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 
XVII ст. -  С. 314-339,484-486.

2 ЗозулякЮ. До історії генеалогічної свідомості руського можновладства у ХУ-ХУ І століт
тях // Сопй-аІегпіІаБ. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича (Україна; культурна спад
щина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць) / Ред. М. Крикун -  Львів, 
2006-2007. -  Вип. 15. -  С. 125-133.
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го, котрий у своїй кореспонденції іноді мимовільно, підсвідомо демонстрував своє 
ставлення до руської православної культури як своєї1.

Прикметно, що деякі українські князі, які долучилися до Католицької церкви, 
зберігали не тільки шану до православної традиції свого роду, а й іноді виступали 
політичними союзниками православних при обстоюванні ними своїх конфесійних 
інтересів. Наприклад, католик-князь Я. Острозький неодноразово ставав на бік пра
вославних на повітових сеймиках, підгримував їхні вимоги у Варшаві. Він письмово 
звертався до папського Риму, обґрунтовуючи неприпустимість надання уніату Ос- 
тафію Єло-Малинському єпископської кафедри в Луцьку згідно з привілеєм Сигіз- 
мунда III (1607). Януш Заславський, який дотримувався католицького віросповідан
ня, також виступав разом з православною шляхтою Волині проти надання О. Єло- 
Малинському цієї кафедри2.

Руська етнічна самосвідомость шляхти могла проявлятися у різних сферах 
життя суспільства, в тому числі у політико-правовій. Це підтверджують випадки 
публічного обстоювання деякими шляхтичами свого права на судочинство за Ли
товським Статутом та руську мову в діловодстві. Наприклад, при врученні 1620 р. 
князю Семенові Лику королівського судового позову, що був написаний польсь
кою мовою, його отримувач заявив: “То страхи на ляхи, а я-м русин. Відаєт король 
єго мл., же-м русин, а позви мні по-полску шлеть”3.

Як бачимо, С. Лико мав глибинне, традиціоналістське чуття руської ідентич
ності. Усвідомлюючи себе русином, він фактично відмежовувався від поляків на 
ментальному рівні, на що вказує використання князем приказки “То страхи на ля
хи, а я є русин”, у якій окреслено його чужість до поляків, що проявилася у вираз
ній етнічно забарвленій становій гордовитості й чванливості. Впадає в очі також 
те, що С. Лико спеціально демонстративно наголосив на своїй “руськості”, вико
риставши її як політичний аргумент та зручну підставу ухилитися від королівсько
го судового позову, що за своєю формою порушував фундаментальні свободи ру
ської шляхти, визнані за нею згідно з актом Люблінської унії 1569 р.

Приметно, що подібні випадки політичної пильності шляхетства українських 
земель почали траплятися вже невдовзі по Люблінській унії. Наприклад, 1574 р. 
кременецький староста князь Микола Збаразький відмовився прийняти один нена
лежно оформлений документ (написаний не по-руськи), оскільки це суперечило 
політичним правам і привілеям місцевої шляхетської корпорації (“За славное па-
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1 Детальніше див.: Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей 
в Україні ХУІ-ХУІІ ст. -  К., 2002. -  С. 42—53; Її ж. Жарти зі смертю (пародійна мініатюра князя 
Олександра Заславського на тлі його конфесійної ідентичності) // Соп&аІеткая. Ювілейний збір
ник на пошану Ярослава Ісаєвича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держа
вність: Збірник наукових праць). -  Львів, 2006-2007. -  Вип. 15. -  С. 273-281.

2 Довбщенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI перша половина 
XVII ст.).-С . 120,121.

3 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна 
Україна). -  К., 1993. -  С. 108.
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мети короля его милости зошлого, пана нашого, Жикгимонта Августа за привед- 
нением земли Волынское ку Коруне Полской, дан есте привилей, абы земля Во
лынская своим правом и Статутом справовалася и листы его королевское милости 
до всих обывателей земли Волынское абы не иншим языком а ни писмом, толко 
руским писаны были. А тот лист, титул его королевское милости по латине, а лист 
полским писмом писаный. Прото я, постерегаючи привиля и волности всих обыва
телей земли Волынское, обрушите тот лист... даю”)1.

Загалом, є підстави стверджувати, що наприкінці XVI -  у перші десятиліття 
XVII ст. шляхта українських земель однозначно була “політичним народом” Речі 
Посполитої, хоча і мала виразні риси етнічної руської самосвідомості, які прояв
лялися, зокрема, у руському патріотизмі, корпоративно-родовій традиції, що виро
стала зі спільних, історично усталених на місцевому грунті економічних та полі
тичних інтересів, а також у тому, що значна частина її представників сповідувала 
православ’я і обстоювала інтереси Православної церкви. Після Берестейської цер
ковної унії 1596 р. в Україні помітно активізувалася релігійна боротьба, до якої 
долучилася місцева шляхта, використовуючи політичні важелі сеймового впливу.

Утім, масового релігійного фанатизму, самозречення та створення єдиного 
фронту боротьби за права православних серед шляхетства України не спостеріга
лося. Оскільки українські шляхтичі сповідували “інтернаціональні” для панівного 
стану Речі Посполитиої станово-корпоративні цінності, що виростали зі спільних 
станових інтересів, належали до “політичного народу” Речі Посполитої, а також 
доволі легко відмовлялися від віри своїх предків, надаючи перевагу більш актуа
льним для себе християнським конфесіям, то для Православної церкви помітно 
звужувалися можливості політичної підтримки з боку соціальної еліти. Те, що чи
мало представників нобілітету українських земель не тільки не мали наміру боро
тися проти унії, а, навпаки, лояльно підтримували королівську владу в її проуніат- 
ській політиці, свідчить написане 1598 р. у Луцьку звернення близько сорока 
представників шляхти та уніатського духовенства Волинського воєводства, адре
соване королю і сенату (дві особи поставили власні печатки без підпису). Серед 
тих, хто поставив свої автографи під цим документом, були, зокрема, впливові 
магнати, які стали католиками, -  князі Станіслав Радзівілл і Юрій Чорторийський, 
а також шляхтичі (деякі з них посідали певні уряди) Аврам та Михайло Мишки, 
Томаш Жоравницький, Януш Кошка Жоравицький, Олександр Воронич Воротин- 
ський, Захарій Єловицький та ін. Автори звернення, зокрема, зазначили: “Мы ра
ды, станы духовные и све(т)ские, а обывателе воеводства Волынского и инших 
поветовъ... А ижъ самъ Панъ Богь, за щасливого панованя и стараньемъ, и тую 
светую едность, его королевской милости, пана нашого милостивого, здарити ра- 
чил зъедночене церкви светое восходнее, греческое релин нашое, с костеломъ ри- 
мскимъ, щого не толко, ижъ намъ Панъ Богь всемогучий того дочекати тое светое

1 Донесення возного про вручення М. Збаразькому королівських листів, 1574 // ЦЩАУК. -  
Ф. 25. -  Оп. 1. -  Спр. 459. -  Арк. 114 зв. -115.
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едности и згодьі дати ранилъ, всЬ одностайне вшехмоцность Откупителя нашого 
хвалимъ и хвалити за то непрестанно винънисмы. Але и тымъ особомъ духов- 
нымъ, што се о то, з нелитованемъ здровя, праци и утрать своих не жалуючи, ста- 
рали, дяковать винънисмы и дякуемы, маючи их за правъдивыхъ хвалцовъ Божи- 
ихъ -  епископовъ нашихъ, на которыхъ, ижъ некоторые особы, сполковавъшися 
з людми розныхъ вЪръ, невинне зваснившися, суть противни тое святое справы. 
Мы теды, яко послушные сынове церкви божое, милуючи тую светую згоду, ед- 
ность, и о ней хотечи трвати, просимъ вашое королевское милости и всего Сенату, 
абы тая светая ун£я, едность, не была ни в чомъ нарушона. А притомъ и о кален
дарь новый унижене просимъ, абысмы въ жадной мешанине и незгоде не были, 
кгдыж календарь не есть артикулъ вЪры, абысмы такъ, яко и первеи бывало, по
сполу и згодного свята наши релии греческое обходили и святили, а противники 
тое святое згоды, ижъбы примованы и слуханы не были, просимъ”1.

Як бачимо, чимала група шляхтичів від імені усієї шляхетської корпорації Во
линського воєводства засвідчили лояльність та безмірну вдячність королю за здій
снене “об’єднання Церкви Святої Східної, грецької релігії нашої, з Костелом Рим
ським”. Автори документа визнавали законним та правдивим новоповстале уніат
ське духовенство, засуджували усіх, хто творив чвари проти “святої справи” та 
рекомендували Сигізмунду III триматися якомога далі від таких людей. Волинські 
шляхтичі запевняли короля та сенат, що твердо триматимуться унії, просили її 
захисту і в пориві греко-католицького єднання пропонували таки запровадити гри
горіанський календар, попри те, що свого часу така спроба збурила руське суспі
льство, спричинила сплеск релігійної ворожнечі та зробила актуальною цю тему 
в полемічній літературі.

Невідомо, як саме народилася ця ініціатива. Однак достатньо очевидним є те, 
що сформульовані у Луцьку 1598 р. ідейні засади “платформи сорока” вочевидь не 
були випадковим, хвилевим експромтом її авторів, або виявилися навіяними заці
кавленими силами, наприклад, місцевим уніатським духовенством, його церков
ними начальниками, чи постали як реакція на відповідну політичну підказку
з польської столиці. Звісно, що такі впливи не можна виключити, однак вони були 
б нічого не варті без сприятливого місцевого грунту для унійної ідеї. Тим часом ця 
ідея мала шанси прорости у неоднорідному за конфесійною свідомістю шляхетсь
кому середовищі, чимало представників якого жваво реагували на різні релігійні 
віяння та керувалися власними уявленнями про політичну престижність віри, шо 
в умовах Речі Посполитої могло обернутися політичною вигодою. Підтверджен

1 Представники волинської шляхти до польського короля та Сенату, 1598 // Пам’ятки. Архів 
Української Церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої полови
ни XVII ст. / Упоряд. М. В. Довбищенко. -  К., 2001. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 102,103. Про особливості 
релігійного протистояння на Волині по Берестейській церковній унії 1596 р. та ставлення місце
вої шляхти до Православної та Уніатської церков детальніше див.: Довбищенко М. Реалії та міфи 
релігійного протистояння на Волині в кінці XVI -  першій половині XVII ст. // Соціум. Альманах 
соціальної історії. -  К., 2003. -  Вип. 2. -  С. 57-82.
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ням живучості унійної ідеї для частини українського шляхетства, а, отже, її суго
лосності з їхніми конфесійними переконаннями та політичними орієнтаціями є те, 
що 1603 р. у Любліні “платформа сорока” дістала новий політичний імпульс. Цей 
документ переклали на польську мову, і його підписали вже близько шістдесяти 
представників шляхетського стану. Причому, за винятком князя Ю. Чорторий- 
ського, Т. Жоравницького, Я. Кошки Жоравицького та М. Кошки Жоравицького, 
підписи яких стояли і на луцькому документі 1598 р., люблінський документ 
1603 р. підтримали нові особи, окремі з них були з-поза меж Волині1.

Частина осіб, які 1603 р. у Любліні під час засідань Люблінського Трибуналу 
підписали згаданий вище документ, зокрема князь Григорій Четвертинський, шлях
тич Бенедикт Гулевич, вихідці зі шляхетських родів Колпитовських, Лепесовицьких, 
Довгірдів, були пов’язані клієнтарно-патрональними, або ж особистими зв’язками 
з Юрієм (Михайловичем) Чоргорийським. Останній, виступаючи у ролі лідера во
линських уніатів, намагався нейтралізувати антиунійну діяльність князя Костянтина 
Острозького. Після 1603 р. спостерігалося ще декілька проявів політичної активнос
ті волинського шляхетства, яке підгримувало церковну унію. На думку дослідників, 
ця активність згасла зі зміцненням наприкінці першого десятиліття XVII ст. позицій 
Уніатської церкви (цьому посприяла поразка рокошу Зебжидовського з його ради
кальними вимогами щодо унії, а також смерть такого впливового противника Уніат
ської церкви, як князь К. Острозький). Відтак основний тягар обстоювання її інтере
сів на загальнодержавному рівні взяли на себе уніатський митрополит і єпископи, 
які спиралися на впливових урядників, таких як Ольбрихт-Станіслав Радзівілл і То- 
маш Замойський. Вельми істотною була підтримка Уніатської церкви Сигізмун- 
дом III, який, серед іншого, послідовно надавав уніатам єпископські кафедри 
в Луцьку і Володимирі та намагався запровадити унію за правом патронату у коро
лівських столових маєтностях. Уніатів підгримували у своїх маєтках, зокрема, князі 
Ю. Чорторийський, Януш, Олександр та Владислав Заславські, Януш Вишневець- 
кий, Адам Сангушко, Анна-Алоїза Острозька, а також деякі магнати некнязівського 
походження, представники середньої і дрібної шляхти. Тільки на Волині запрова
дження унії у різний час (кінець XVI -  перша половини XVII ст.) торкнулося меш
канців 31 міста і містечка, а також 573 сіл2.

Однак далеко не всі представники української шляхти та князів, у тому числі 
ті, які стали католиками, підтримували Уніатську церкву (детальніше про це йти
меться нижче). Є цілком очевидним, що після Берестейської церковної унії 1596 р. 
у конфесійній сфері України виникли реальні розмежувальні лінії, що політично 
дробили та поляризували український нобілітет. Для князів та шляхтичів, які без
бідно жили за рахунок праці своїх підданих, вважали їхнє безправ’я та соціальне

1 Представники волинської шляхти до польського короля та Сенату, 13.У 1603 // Пам’ятки. 
Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої 
половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 118,119.

2 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина
XVII ст.).-С . 245,246-266.
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упослідження виправданим і вельми вигідним для себе природним станом, залюб
ки їх карали й на власний розсуд вирішували їхню долю, напевно не часто, а най
вірогідніше -  ніколи не приходила думка про братерську солідарність з неприві- 
лейованими верствами українського населення, моральну значущість спільного
з ними етнічного походження, виплеканої культури, а тим більше -  про рівність 
у політичних та юридичних правах. Через це руський (український) нобілітет, 
який разом з усім коронним та литовським шляхетством творив у своїй кастовій 
замкнутості “політичний народ” Речі Посполитої, за визначенням не міг запропо
нувати суспільству щось принципово нове, що змінило б спосіб життя і підняло 
на якісно новий рівень політичну самосвідомість широких верств населення. Від
так він не міг претендувати на роль локомотива в тогочасному українському 
націотворенні. Причетність руської шляхти до цього процесу насправді була 
опосередкованою і зводилася, головно, до політичної боротьби за конфесійні 
права православних.

Братський рух

Окрім шляхти, посилений інтерес до релігійних питань виявляли представни
ки ще одного “класичного” соціального стану тогочасного суспільства -  міщани. 
Наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. у Львові, Києві, Луцьку, Рогатині, 
Дрогобичі, Самборі, Бережанах та інших українських містах виникли всестанові 
релігійні громадські організації -  братства, до яких входили представники міщанс
тва, шляхти, а в ряді випадків і духовенства1. Братства стали дієвою формою учас
ті братчиків-мирян у конфесійному житті, значущою була їхня культурно-освітня 
діяльність. Деякі політично активні члени братств виступали за представництво 
міщан у сеймі з метою ефективного захисту як власних станових інтересів, так
і конфесійних прав руського народу2.

Серед іншого, міщан спонукали гуртуватися утиски у ремеслі й торгівлі, яких 
вони зазнавали через своє православне віросповідання. Як писав 1599 р. Юрій Ро- 
гатинець, член Львівського Успенського братства, у своєму посланні до братчиків 
Віденського братства, у Львові “ляхове народ наш в м̂ ЬстБ сем пустошат, не до- 
пущаючи обходов мЬстцких, аігЬ ремесл робити, аігЬ учнев руских учити”3. З цьо
го висловлювання зрозуміло, що його автор розцінив наступ на інтереси право
славних руських ремісників Львова поляків-католиків -  “ляхів” -  як нищення ру
ського народу. Загалом у братському середовищі існувало розуміння того, що 
братські організації є формою захисту та збереження релігійної ідентичності пра
вославних в умовах релігійних утисків і боротьби, а також ідеологічної конкурен

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХУ-ХУІІІ с. -  К., 1966. -  
С. 36,37.

2 Архив ЮЗР. -  К., 1864. -  Т. 2. -  Ч. 1. -  С. 527.
3 Акты ЗР. -  СПб., 1851. -  Т. 4. -  С. 202.
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ції з боку католиків, уніатів та протестантів (“яко братство нарицается, егда хрис
тиане правоверный, живуще посреде иноверных, посреде ляхов, унеятов и прокля
тых еретиков и, хотяще от них отлучитися и с ними ничто же смесно имети, сами 
со собою любовию совокупляются, имена своя воедино списуют братиами нари- 
цаются, се же да твердее и скорее противоверных отразите возмогут”)1.

Організаційно найбільш міцним та згуртованим в Україні було Львівське братс
тво, діяльність якого сприяла поширенню братських організацій в інших українсь
ких містах. Нові братства зазвичай використовували статут Львівського братства 
або ж створювали за його зразком власні статути. Фундаторами та найактивнішими 
членами Львівського братства були представники торгово-ремісничого населення 
міста. На відміну від братських організацій таких значних міських центрів України, 
як Київ та Луцьк, а також столиці Великого князівства Литовського -  Вільно, до 
Львівського братства не входили вихідці з духовенства і шляхти2.

Дослідники наголошують на кількох найістотніших рисах реформаційного та 
гуманістичного світогляду, а також особливостях практичної діяльності братств: 
гостра критика зловживань духовенства, насамперед вищого; принцип виборності 
духовенства світськими громадами та підпорядкованості їм духовних осіб; озна
йомлення широких кіл мирян з Біблією та богословськими творами у перекладі 
зрозумілою для них мовою та використання Біблії для обгрунтування своїх соціа
льних та політичних вимог; позбавлення духовенства ореолу святості; прагнення 
очистити релігійний культ від деяких дохристиянських звичаїв3.

Певне уявлення про ідейне підґрунтя братського руху, зокрема властиві для 
нього реформаційні тенденції, дає послання (епістолія) членів Львівського Успен
ського братства до міщан Нового Костянтинова (1609). Автори цього документа 
таврували тих представників духовенства, яких вважали “лжеучителями” та “лже- 
пастирями” за перекручення Святого Письма, і закликали не допускати подібних 
дій (“мирским всем ведати о том и стеречис того и оттинати погоршене вшелякое 
праве служит и належит!”)4, що фактично означало обстоювання права мирян 
тлумачити священні книги. Більше того, львівські братчики наполегливо рекомен
дували міщанам Нового Костянтинова вдаватися до радикальних заходів проти 
представників духовенства, якщо останні почали б чинили всупереч уявленням 
мирян-братчиків про зразкових священнослужителів: “Архиерей и ерей и вшеля- 
кий стану духовного преложоный, тутеж и отец телесный, если бы та погоршити 
мело, вылуп его, и женит от себе... волка в скоре овечей по зубах драпежных знай, 
злодея и убийцу до кошарне не пусчай и не дай вступу, замкни пред ним двере, 
вархолника, посварцу, шкодцу (не пущай)”5. Як бачимо, заклик рішуче боротися 
проти “вовків в овечій шкурі”, тобто духовних осіб, котрі, на думку членів братст

1 Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: В 3-х т. -  Т. 1. -  С. 53.
2 Ісаєвич Я. Д. Братства та к  роль у розвитку української культури ХУ-ХУШ с. -  С. 38,50,58,60.
3 Там само. -  С. 85,86.
4 Архив ЮЗР. -  К., 1904. -  Т. 11. -  Ч. 1. -  С. 200.
5 Там же.-С. 315.
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ва, є неправдивими священнослужителями, був спрямований проти усіх представ
ників духовенства, у тому числі церковних ієрархів. Тим часом останні явно без 
вдячності сприймали такі претензії братств бути контролерами над Церквою1.

Реформаційна спрямованість ідеології та практики братського руху, націлена 
проти вад традиційної релігійної системи, так чи інакше сприяла формуванню се
ред частини міщанства стереотипів релігійної свідомості, які не тільки нівелювали 
авторитет духовенства разом із вищою церковною ієрархією і спричинювали запе
клу боротьбу між деякими її представниками та братствами, а й утверджували 
активістський тип поведінки мирян у церковно-релігійному житті. Останнє воче
видь позначилося на позиціях членів братств, в тому числі Київського Богоявлен- 
ського, щодо відновлення 1620 р. православної церковної ієрархії.

Оновленню етнічної самосвідомості українців певною мірою сприяли поширен
ня шкільної освіти та усвідомлення багатьма міщанами суспільної потреби у гумані
стично спрямованій шкільній освіті, до чого безпосередню причетність маж братст
ва. У статуті Львівської братської школи 1586 р., який був зразком для інших брат
ських шкіл в Україні, зазначено, що учні: “Седати мают каждый на месци своем пе- 
вном назначеном ведле науки, который болше умеет, сидети будет выше, бы и барзо 
нищ был который менып умети будет на подлейшом месци сидети мает”2.

Неважко переконатися, що відведення учневі певного місця за шкільною лавою 
поставало як певний педагогічний прийом, за яким крилися гуманістичні орієнтації 
ідеологів братського руху. Власне, йшлося про те, що вони обстоювали думку, згід
но з якою учнів потрібно оцінювати за їхніми здібностями та знаннями, а не з огляду 
на соціальний статус, походження та майновий стан батьків. Прикметно, що в одно
му з розділів статуту Львівської братської школи наголошено: “Богатым над убогим 
в школе нечим вышшии не мают, только самою наукою, плотик» же равно вси... 
главы единой уды, же един же уд, око руце и рука нозе рещи может не требе ми 
еси”3. Звідси бачимо, що твердження про рівність у братській школі бідних і багатих 
учнів, принцип оцінювання їхньої особистості винятково за здібностями та рівнем 
знань підкріплені посиланням на фізіологічну рівність людей. Тобто, ідейною осно
вою таких поглядів послужила теорія природної рівності людей*.

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 МопитеШа сопОДегайайз ЗДигорідопае Ьеороііеші. -  Ьеороїй, 1898. -  Т. 11. -  Б. 11.
2 Медынский Е. Н. Братские школы Украины и Белоруссии в ХУІ-ХУІІ ст. и их роль в вос

соединении Украины с Россией -  М., 1954. -  С. 128.
3 Там же.-С. 131.
* Прикметно, що ідею природної рівності людей поділяв православний ненець та письмен

ник Іван Вишенський (бл. середини XVI ст. -  бл. 1620-ті рр.). В одному зі своїх творів він зверта
вся до представників соціальних верхів: “Питаю теды тебе, ругателя имени, чим ты лепший от 
хлопа. Албо ты не хлоп такий же, скажи ми! Албо ты не таяж материя, глина и персгь, ознайми 
ми! Албо ты не тоеж тело и кров!.. Зас пытаю тебе и не оставлю пытачи, чим ты лепший над хло
па, -  повеж ми и сведоцтво дай... А егда показати не можеми, яко ты каменный, костяний или 
навет и золотый, толко такий же гной, тело и кров, яко и всяк человек, чим же ся ты лепшим по
казати можеши над хлопа? Явно, яко ничим другим, толко хулою и величанием гордости пред
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У братських школах учням прищеплювали любов до Вітчизни, почуття патріо
тизму та громадянського обов’язку. Діячі братського руху закликали розвивати шкі
льну освіту, орієнтуючись на греко-візантійську культурну традицію та старо
слов’янську мову. Щодо цього в окружному посланні Львівського братства 1608 р. 
до усіх православних віруючих зазначалося: “школу наук христианских кгрецких 
и словенських, детем вашим всем посполите фундовати, иж бы, пиючи в чужих сту- 
дницах воды наук иноязческих, веры своей неотпадали, зачим праве и всенародное 
згинение барзо близко ходит”1.

Хрестовоздвиженська церква Луцького братства. Художник невідомий. 
Літографія першої половини XIX ст.

Отже, автори окружного послання Львівського братства вбачали у дотриманні 
православної культурної традиції та відгородженні від зовнішніх культурних 
впливів надійний засіб збереження руським народом своєї етнокультурної іден
тичності. Консервативною світоглядною орієнтацією на церковнослов’янську мо

человеки” (Вишенский И. Книжка // Вишенский И. Сочинения. -  М.; Л., 1955. -  С. 94). Причому 
для І. Вишенського природна рівність людей не була винятком і для королів та царів: “Болши ест 
бог от короля и царя, сии толко властию сородство людское превсходят, а плотик» и кровию, 
и смертию всем ровни суть” (Вишенский И. Позорище мысленное // Вишенский И. Книжка // 
Вишенский И. Сочинения. -  С. 217).

1 Окружне послання Львівського братства до усіх православних, 1608 ІI Архив ЮЗР. -  К., 
1904. -  Т. 12.-Ч . 1.-С.527.
100



Частина перша. Зародження процесів націотворення..

ву вирізнявся також І. Вишенський, який вважав, що правдива Церква повинна 
бути зі спрощеною обрядовістю та богослужінням винятково цією мовою: “И што 
некоторые наши на словенський язык хулять и не любят, да знаеши запевно того 
майстра действом и рыганем духа его поднявши творять. Ато для того диявол на 
словенський язик борбу тую мает, зане ж ест плодоноснейший от веЬх языков 
и богу любимиший: понеж без поганских хитростей и руководств, се ж ест кгра- 
матик, рыторык, диалектик и прочих коварств тщеславных, диявола въмЪстных”'. 
Тобто, I. Вишенський розглядав церковнослов’янську мову як єдино можливу сак
ральну мову для Православної церкви, вбачаючи у її “простоті” велике достоїнст
во та аргумент, що доводив неспроможність “гріховних” наук -  граматики, рито
рики та діалектики, поширених у тогочасній Європі, в тому числі у шкільній освіті 
в Україні (письменник доводив, що прикладом “плодоносия спасителного языка 
словенскаго” є Московська держава)2.

Якщо братства на українських і білоруських землях Речі Посполитої зазвичай 
повставали насамперед у середовищі православного міщанства, то Луцьке братст
во, що було започатковане 1617 р., виникло за ініціативи православної шляхти, яка 
посіла у новоствореній організації привілейоване місце.

Прикметно, що шляхтичі, члени Луцького братства, воліли іменувати себе 
“старшими” братчиками, тоді як братчиків-міщан називали “молодшими”. Від 
1617 до 1648 рр. членами цього братства було принаймні 76 світських осіб, у тому 
числі представники князівських родів Пузин, Воронецьких, Курцевичів, Свято- 
полк-Четвертинських, а також 55 шляхетських родів (Гулевичів, Зубцевських, 
Боговитинів, Гуляницысих, Древинських, Єловицьких та ін.). Щедрі пожертви на 
користь Луцького братства зробили його досить багатим. 1635 р. воно отримало 
власну друкарню, однак справа видання книг не мала особливого успіху (1640 р. 
побачила світ тільки одна книга). Більш продуктивною була діяльність братства 
в царині шкільної освіти. У фундованій при братстві школі освіту здобували діти, 
які були вихідцями з різних соціальних станів. Загалом, Луцьке братство відіграло 
роль важливого суспільно-релігійного об’єднання, що справило консолідуючий 
вплив на православних Волині3.

Усі перелічені вище фактори суспільно-політичного життя України, тобто 
участь представників нобілітету різних конфесій у політичному житті, яке помітно 
активізувалося по Берестейській церковній унії 1596 р., а також діяльність у пост- 
берестейський час релігійних братських організацій, що об’єднували у собі пред
ставників різних соціальних станів, вочевидь впливали на процеси формування 
в українському суспільстві політичної самосвідомості ранньомодерного часу. Од
нак чи достатньо було тільки посилення релігійної боротьби у суспільстві, актив-

1 Вишенский И. Книжка // Сочинения. -  С. 22,23.
2 Вишенский И. Зачапка мудрого латынника с глупым русином // Там же. -  С. 174.
3 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина

XVII ст.). -С . 185-191.
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ними учасниками якої були представники шляхетства, міщанства, а також духо
венства різних конфесійних таборів, щоб вдихнути життя у процеси націотворення 
в Україні ранньомодерного часу? Якщо ж виходити з наявного в історіографії твер
дження, згідно з яким етнічна спільнота стає нацією винятково завдяки розігріванню 
до певної межі її релігійної свідомості, то чим пояснити, що на основі руської 
віросповідної спільноти, в межах якої відбувалася релігійна боротьба і на яку 
з різних конфесійних таборів спрямовувалися ідеологічні маніфестації, на практи
ці так і не виникла руська нація на конфесійній православній або уніатській основі 
з поглиненням окремих українського та білоруського етносів? Якщо надавати 
конфесійному глобального значення у націогенезі тієї доби і, відповідно, ствер
джувати, що зміна конфесії в усіх випадках означала зміну ранньомодерної націо
нальності, то чи означає це, що, наприклад, греко-католики витворили якусь гіб
ридну національність -  напіврусинів-напівполяків, або, беручи до уваги їхню орі
єнтацію на Рим, -  русино-італійців, тоді як православні русини стали конфесійно 
гомогенною ранньомодерною українською нацією, відмежувавшись від русинів 
інших віросповідань?

Уже з самої постановки цих питань стає зрозуміло, що, обмежуючись тільки 
сферою конфесійного, неможливо відповісти на них категорично однозначно. Як
що у процесах зародження в Україні політичної основи націотворення і справді 
велику роль відігравав віросповідний фактор, то останнім вона вочевидь не вичер
пувалася. Адже істотний вплив на ці процеси мали політичні, соціальні та інші 
фактори і реалії, пов’язані як із загальними умовами проживання населення на 
українських землях, так і новаціями у способі життя широких соціальних мас, 
спроможними витворити особливу політичну ідентичність, запалити їх привабли
вими соціальними перспективами, цінностями та ідеалами і на цій основі консолі
дувати соціум із специфічним психотипом та ментальністю.

Можна не сумніватися, що такі новації аж ніяк не могли виходити від руської 
шляхти, котра, як зазначалося, була повноправним “політичним народом” Речі 
Посполитої, що будував свій добробут на експлуатації та пануванні над своїми 
підданими і за будь-яку ціну намагався зберегти своє привілейоване становище 
у суспільстві. Міщани, незалежно від того, яку вони сповідували віру і як гаряче 
обстоювали свої конфесійні права, також були доволі консервативним соціальним 
станом. Приміром, цехові ремісники чи то у Києві, чи то у Львові, чи то у Варшаві 
рутинно працювали за своїми верстатами, не потребучи якихось кардинальних 
соціальних змін та не пропонуючи своїм способом життя чогось революційного 
суспільству. Якщо це так, то чи існував в Україні, окрім шляхти та міщанства, по
літично активний соціальний стан (патріархальне селянство до таких станів також 
не належало), який міг узяти на себе провідну роль у процесах закладення полі
тичних та соціально-психологічних основ націотворення, і чи проявлялися ці 
процеси в тогочасному українському суспільстві? Нижче спробуємо відповісти 
на ці запитання.
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4. Люда Степу і Моря

Є підстави стверджувати, що наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. 
формування ранньомодерної національної ідентичності населення українських 
земель значною мірою визначали політичні та соціальні процеси, що відбувалися 
на теренах Київщини та Східного Поділля, тобто України у вузькому значенні 
цього терміна. Йдеться насамперед про бурхливе зростання козацтва як соціально
го стану, його утвердження в українському суспільстві, зміцнення витвореного 
ним протодержавного політичного інституту, який під час Національно- 
визвольної війни трансформувався в Козацьку державу, давши їй також свою тра
диційну назву -  Військо Запорозьке, а також про безсумнівний геополітичний 
вплив військової потуги запорожців у басейні Чорного моря.

Існувало декілька чинників, які закріпили за козаками роль сили, що вдихала 
енергію у процес націотворення українців, а також утверджувала життєздатність 
етносу. Козацтво, яке акумулювало у собі найактивніших вихідців із різних соціа
льних верств населення, спиралося на надійний тил землеробської цивілізації, яка 
у боротьбі з мусульманськими степовиками приживалася на слабко освоєних сте
пах Східної Європи -  так званому Дикому Полі. Козаки набули цивілізаційної пе
реваги над кримськими татарами й татарськими ордами Північного Причорно
мор’я і Приазов’я ще й тому, що використовували передову на той час вогнепаль
ну зброю, а також спиралися на воєнну тактику із застосуванням рухомого табору. 
Через це вони стали грізною для татар (а також турків) воєнною силою, що стри
мувала противника та забезпечувала слов’янському населенню більш-менш при
йнятні умови для освоєння нових земель.

Козаки, які були на передньому краї контактів з мусульманським світом -  як во
єнних, так і мирних, засвоювали елементи культури Сходу. Пластичність козацької 
субкультури, що вбирала та адаптувала до своїх потреб ці елементи, проявлялася, 
наприклад, у традиції використання запорожцями шаблі та лука, запозиченнях 
в одязі, засвоєнні тієї чи тієї термінології тюркських мов тощо. Прикметно, що запо
розька спільнота мала певний вплив зсередини на своїх найближчих сусідів -  татар. 
Цьому сприяло проникнення козаків різними шляхами у татарське військо (згідно
з інформацією, яку 1615 р. мав шляхтич Лукаш Сапєга, “у татарському війську 
є кілька сот козаків -  шпигунів та ватажків”)1. Спостерігався і певний доплив татар
ського етнічного елементу в запорозьке військо. Зокрема, у козацьких силах, які 
брали участь у польсько-московській війні 1617-1618 рр., існували окремі підрозді
ли з татарським особовим складом2. Позаконфронтаційні відносини на так званому 
Великому Кордоні між Європою та Азією, які мали козаки з кримськими та ногай

1 Лукаш Сапєга до Льва Сапеги, 4.Ш 1615II АгАопоч/ М. Омга рггусгупкі <1о «Інаїаіпоісі Ріоїта 
Копагатсга 5а1и)(іасгі^0 // КшаПаІпік Нівіогусшу. -  Ілмж, 1926. -  Яосгпік XI. -  2е$г. 2. -  
Б. 198.

2 Реєстр козаків запорозького полковника Ж. Конші, підготовлений Б. Дворяниновим,
4 (14).11619 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 205-208.
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ськими татарами, у сфері військово-політичних контактів вилилися, зокрема, 
у перший військово-політичний союз поміж ними, оформлений у грудні 1624 р. ВІД
ПОВІДНИМ ПИСЬМОВИМ договором1.

Отож, козаки добре знали мусульманський світ і впевнено почувалися на Ве
ликому Кордоні. Ця упевненість підживлювалася не тільки їхньою успішною кон
куренцією у військовій сфері з турками і татарами на Півдні України, у Степу 
(який у ті часи називали Полем), а й тим, що вони були людьми Моря. Запорожці 
мали власний флот, який діяв насамперед на Чорному морі, де він успішно кинув 
виклик морській могутності Османської імперії. Організація виправ з Дніпра на 
Чорне море потребувала значних матеріальних ресурсів (при підготовці свого 
флоту до бойового походу запорожці значною мірою спиралися на економічний 
потенціал Подніпров’я), а також технічних і технологічних знань та навичок. 
Освоєння козаками технічного боку побудови морських суден та набуття ними 
великого досвіду їх практичного використання засвідчило, з одного боку, що вони 
виплекали цивілізаційно значущу традицію суднобудування та мореплавства, 
якою могли похвалитися далеко не усі тогочасні європейські держави. З іншого 
боку, вихід запорожців за межі життєвого простору Степу на морські простори 
відкрив перед ними нові обрії та можливості у військовій сфері, а також істотно 
вплинув на їхній світогляд, світовідчуття і риси характеру. Козаків-мореплавців 
гартували долання морської стихії та бої з флотом противника. Відтак участь 
у морських походах стала мірилом найвищої особистої доблесті та бойової слави 
кожного козака. Із своїх непоказних суден-чайок запорожці відкривали для себе 
великий світ, незнаний для прив’язаних до суходолу людей, пізнавали чужі землі, 
народи та культури. Звісно, що розповіді запорожців про морські походи, а також 
наочні докази останніх -  привезені з-за моря трофеї -  викликали гострий інтерес 
у мешканців України, розриваючи патріархальну зацикленість їхньої свідомості на 
подіях, що відбувалися у найближчій околиці. Якщо раніше подібним чином на 
масову свідомість населення українських земель якоюсь мірою впливали купці, 
котрі займалися міжнародною торгівлею, тобто чисельно вельми незначний соціа
льний прошарок, то з розгортанням козацьких морських походів вікно для пізнан
ня нового світу відкрилося для багатьох тисяч людей.

Козацькі бойові подвиги на морі стали реальним фактором впливу на населен
ня України не тільки на рівні повсякденної свідомості, а й на теоретичному рівні, 
який задавала тогочасна “вчена” культура. Йдеться насамперед про те, що згадані 
подвиги стали предметом осмислення для православних інтелектуалів, котрі конс
труювали ідеальний образ колективного національного героя. Хоча його реальний 
прототип (запорозькі козаки) було зрощено в Україні, однак у православній полі-

1 Брехуненко В. “Я бусурманин, але своєї присяги дотримуюсь”: про стереотипи взаємо- 
сприйняття українських козаків і татар у середині 1620-х рр. // Тегга со$$асогшп: Студії з давньої і 
нової історії України: Наук, збірник на пошану д. і. н., професора В. Степанкова. -  К., 2007. -  
С. 84-92.
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тичній думці 1620-х років міфологема цього народного героя була націлена живи
ти самосвідомість не тільки населення українських земель, а й усієї віросповідної 
спільноти руського народу (детальніше про це йтиметься нижче).

Масштаб перемог, здобутих запорожцями під час морських походів, вражав не 
тільки прихильних до них людей в Україні та православних авторів, які звеличу
вали козацькі подвиги. Адже навіть такий давній опонент запорожців, як великий 
коронний гетьман Станіслав Жолкевський, коментуючи в одному із своїх листів 
до Сигізмунда III результати їхніх бойових виправ на морі, побачив у них те, що 
могла хіба що “вчинити армата іспанського короля, або когось з [інших] христи
янських володарів”1.

Вельми важливим фактором, що робив запорозьку спільноту спроможною ре
ально впливати на процес формування ранньомодерної національної ідентичності 
українців, був активістський тип політичної культури козаків та наявність у них 
інституційного механізму, через який вони здійснювали владу, в тому числі над 
певною частиною некозацького населення України. Йдеться про Військо Запоро
зьке, тобто станово-корпоративне об’єднання українських козаків, що являло со
бою, з одного боку, військову організацію, а з іншого -  соціальний та політичний 
інститут, заснований на республікансько-демократичних засадах.

Що собою являв козацький устрій, у час, який розглядаємо? Спробуємо коро
тко відповісти на це запитання, спираючись насамперед на власні дослідження із 
зазначеної проблематики2. Наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. козаки 
мали власну територію, опановану ними за правом “меча”, яку вони називали “во
льностями”. Йдеться про розташовані за дніпровським порогами землі, де був їх
ній укріплений осідок. У джерелах перебування запорожців у пониззі Дніпра по
значено різними назвами: “Низ”, “Запороги”, “Запорожжя”, “Січ”. Сучасні істори
ки зазвичай називають козацьку твердиню Запорозькою Січчю і виходять із того, 
що упродовж 1593-1638 рр. вона знаходилася на дніпровському острові Базавлук 
(насправді жорсткої прив’язки розташування запорожців до о. Базавлук не було). 
1639 р. на перевозі через Дніпро, який називався Микитин Ріг, виникла так звана 
Микитинська Січ, а 1652 р. їй на зміну прийшла Чортомлицька Січ, названа так від 
р. Чортомлик (права притока Дніпра), поблизу гирла якої вона була закладена. Ко
заків, які сезонно збиралися на Запорожжі (на зиму там залишали невелику зало
гу), називали запорожцями. Якщо ж вони пробували на волості (тобто насамперед 
на землях Київського та Брацлавського воєводств, де мешкали також представни
ки інших соціальних станів і діяли приватновласницькі та державні структури 
влади), вони могли фігурувати і під назвою “волосні” або “городові” (від “городів”
-  укріплених поселень). Незалежно від того, як називали козаків на Запорожжі і на 
волості, усі вони належали до Війська Запорозького.

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 С. Жолкевський до Сигізмувда ПІ, 24ІХ1616 // ВіЬ1і<яека РАК Кгакоху. -  Шфв. № 1051.-8.45.
2 При висвітленні сюжету про політичний устрій запорозьких козаків використано, зокрема, таку 

працю: СасП. М. Запорожці у польсько-московській війні наприкінці Смути (1617-1618) (у друці).
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Герб Війська Запорозького. Гравюра з книги К. Саковича 
„Вірш і на жапосный погребъ Зацного Рыцера Петра Конашевича Сагайдачного ”. 1622 р.

В основі козацького інституційного устрою була рада, тобто вищі законодав- 
чо-розпорядчі збори повноправних членів запорозького товариства, які діяли на 
засадах прямої демократії та звичаєвого права. Владні рішення на раді ухвалювали 
за принципом одностайної згоди (меншість змушували коритися волевиявленню 
більшості) і вони підлягали безумовному виконанню. Ці рішення стосувалися най
важливіших аспектів життя запорозької спільноти як у сфері внутрішньої, так 
і зовнішньої політики. Козаки обирали на радах своїх урядників та воєначальни
ків, у тому числі найвищих: гетьмана, який мав владу над козаками усього Війська 
Запорозького, а також кошового отамана, котрий був зверхником над тими коза
ками, які перебували на Запорозькій Січі. Оскільки на разах відбувалася боротьба 
між різними угрупованнями козацтва за свої інтереси і, до того ж, нерідко виру
вали охлократичні пристрасті, запорозькі гетьмани не надто довго засиджувалися 
при владі. Загалом Військо Запорозьке як політичний інститут трималося на двох 
основоположних підвалинах -  козацькій раді та гетьманській владі.

Між інституційним устроєм Війська Запорозького та устроєм підпорядковано
го йому Запорожжя існували певні відмінності. Адже останнє базувалося на так 
званому кошовому, або курінному устрої (від термінів “кіш” і “курені”, які, зокре
ма, позначали військово-польовий козацький табір). Безпосередня влада над коза
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ками Запорожжя належала виборному кошовому отаману, який у своїй діяльності 
спирався на урядників -  осавулів. Кошовий отаман наглядав за козацьким флотом, 
військовими припасами, організовував господарське та військове життя козаків 
і їхній побут у табірних польових умовах. Кошовий корився владі запорозького 
гетьмана (серед іншого, надсилав йому розвідувальну інформацію).

Запорозького гетьмана обирали за процедурою прямої демократії. Він був го
ловнокомандувачем козацького війська і мав у своєму підпорядкуванні військових 
урядників та воєначальників високого рангу. Гетьману належала компетенція вер
ховного судді, він міг виносити смертні вироки козакам. Гетьман головував на 
козацьких радах, мав повноваження вищої виконавчої влади, а також політично 
представляв Військо Запорозьке під час переговорів і дипломатичних контактів. 
Гетьманській владі підпорядковувалися волосні козацькі адміністрації. При геть
мані існував дорадчий орган -  вузька рада (до неї входили кільканадцять старшин, 
у тому числі писар), що розглядала поточні справи.

У піраміді запорозької влади найближче до гетьмана стояли осавули. В їхньо
му віданні були привілеї, які отримували запорожці від польської влади, арсенал, 
козацькі символи влади -  клейноди, а також воєнні трофеї. Під час козацьких рад 
осавули разом з гетьманом уособлювали вищу владу Війська Запорозького. Важ
ливі функції виконував військовий писар. Він готував та скріплював своїм підпи
сом і військовою печаткою документи запорозької канцелярії, у тому числі 
пов’язані з дипломатичним листуванням. Писар займався військовим обліком осо
бового складу війська і фінансами. Окрім названих вище урядників при гетьмані, 
які входили до вищого ешелону влади у Війську Запорозькому, до запорозької 
владної верхівки належали обозні. їм була підпорядкована артилерія, вони відпо
відали за облаштування військового табору. До цієї ж категорії урядників потрібно 
віднести військового суддю (здійснював судочинство у війську), хорунжого, який 
ніс службу при головній військовій корогві, а також бунчужного (служив при ге
тьманському бунчуку). Гетьман міг призначати тимчасового головнокомандувача 
для виконання певних бойових операцій -  наказного гетьмана. Згаданих вище вій
ськових старшин умовно можна назвати генеральними. В козацькому війську була 
також полкова старшина, яка на нижчому владному рівні певною мірою повторю
вала структуру військових посадовців генеральної старшини при гетьмані (напри
клад, писар і осавул при полковнику). Сотенне командування складалося із сотни
ка, отамана, який був поручником при сотнику, а також хорунжого. Окрім того, 
у сотні було декілька нижчих командирів -  десятників.

У містах та містечках на волості виборну козацьку адміністрацію представля
ли отаман, писар, а в деяких із таких поселень -  полковник. Ці урядники застосо
вували свої судово-адміністративні повноваження щодо членів станово- 
територіальних громад козаків -  товариств. Водночас на практиці згадані урядни
ки нерідко поширювали свою владу і на представників інших соціальних станів, 
конкуруючи з владою старост, а також інших місцевих урядів. Багато селян та мі
щан, аби здобути козацький статус, який звільняв від панського ярма, різними 
шляхами добивалися від волосної козацької адміністрації запису до Війська Запо
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розького. Прикметно, що вже на початку 1620-х років не тільки волосні отамани, 
а й полковники виконували певні адміністративно-судові владні повноваження на 
постійній основі. Це означає, що компетенція влади полковників не обмежувалася 
військовою сферою. Адже вони поставали також у ролі урядників, які здійснювали 
козацьку влад>' на місцях. Причому головним урядником для волосних козацьких 
товариств був отаман.

З укладенням польсько-запорозької Куруківської угоди 1625 р. в Україні були 
створені територіальні полки реєстрового козацтва, що фактично спричинилося до 
політичної легітимації військово-адміністративних структур Війська Запорозького 
на волості. Таку військово-територіальну структуру, як “українний” городовий ко
зацький полк, згодом було покладено в основу полкового і сотенного адміністра
тивного устрою Української держави середини XVII ст. Причому створення реєст
рового війська, поділеного на шість територіальних полків, на практиці не роздро
било Військо Запорозьке на два цілком різнорідних соціальних, військових і полі
тичних організми. Адже у час, який розглядаємо, запорозька спільнота поставала 
достатньо гомогенною сутністю як у соціальному, так і політичному плані. 
Вона включала реєстрових і нереєстрових козаків, які належали до особливих, ви
різнених з правового погляду груп козацького соціуму. Причому відмінності між 
цими групами козаків проявлялися лише за певних умов. Можна стверджувати, що 
від часу створення козацького реєстрового війська по Куруківській угоді 1625 р. 
(власне, його відновлення після того, як його ліквідували наприкінці XVI ст.) аж 
до кінця 1620-х років стійкою тенденцією в історичному бутті запорозької грома
ди було те, що реєстрові і нереєстрові козаки творили спільне радне коло і мали 
одного гетьмана. У 1630-х роках відбувся фактичний поділ військового проводу 
Війська Запорозького на реєстровий і нереєстровий. Місцем дислокації реєстрової 
старшини (а також більшості реєстровців) стали насамперед полкові міста -  Біла 
Церква, Канів, Корсунь, Переяслав, Черкаси, Чигирин. Нереєстрова ж старшина 
виконувала свої функції серед козаків, які збиралися на Запорозькій Січі. У цей 
час обидва старшинських угруповання вступили в міжусобну боротьбу з метою 
відновлення втраченої єдиної владної вертикалі Війська Запорозького. Попри факт 
виділення на волості та Запорожжі двох конкуруючих осередків влади у Війську 
Запорозькому, козацька спільнота, як показав історичний досвід повстань 1630-х 
років, зберігала чуття соціальної та інституційної тотожності, а також продовжу
вала виступати носієм єдиної політичної культури.

Після поразки козацького постання 1637-1638 рр. набула чинності сеймова ух
вала 1638 р. щодо запорожців (так звана “Ординація”). Вона завдала відчутного уда
ру по козацькому устрою. Адже згідно з нею було, зокрема, скасовано виборність 
старшини (окрім сотників та отаманів). Козацьке реєстрове військо очолив комісар 
шляхетського походження, підпорядкований коронному гетьману. Праю бути пол
ковниками та осавулами визнано тільки за шляхтичами. Усім, хто не увійшов до 
реєстру, реально загрожувало позбавлення козацького статусу. По цьому жорсткому 
умиротворенню запорожців (яке багатьом з них вочевидь допомогло засвоїти істи
ну, що у шляхетській Речі Посполитій Військо Запорозьке є чужорідним тілом для
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політичної системи держави, через що козакам-рицарям ніколи не вдасться зрівня
тися у правах з панівним соціальним станом), представники шляхетства сприймали 
наступне після 1638 р. десятиліття як час “золотого спокою”. Однак козацька устро- 
єва організація, попри завдані їй дошкульні втрати, не була знищена остаточно. Ні
куди не зникли і десятки тисяч козаків, які у Війську Запорозькому пройшли велику 
школу життя у спільноті вільних людей, згуртованих не тільки воєнним гартом, 
а й сповідуванням спільних цінностей та ідеалів, політичною боротьбою за свої ста
нові права і конфесійні інтереси руського народу. Виплекана до кінця 1630-х років 
у козацькому середовищі ранньомодерна національна ідентичність, до якої підтягу
валися і представники інших соціальних верств українського суспільства, пройшла 
випробування на міцність десятиліттям “золотого спокою”. Для людей, котрі були 
вільними і в яких спробували назавжди відібрати волю, спричинені “Ординацією” 
тягарі та випробування “золотого спокою” стали каталізатором енергії національно
го духу, що вибухнула 1648 р. Національно-визвольною війною, у полум’ї якої на
родилася Українська козацька держава середини XVII ст.

Тим часом ще в середині другого десятиліття XVII ст. деякі чільні політики Речі 
Посполитої вбачали у витвореному запорожцями політичному устрої та їхній спіль
ноті величезний потенціал політичного сепаратизму, що загрожує цілісності шля
хетської держави. З попередженням про це на сеймі 1616 р. виступив литовський 
підканцлер Євстафій Волович. Він наголосив, що “від козацької сваволі [існує] по
двійна небезпека; по-перше, [те], що [запорожці] дратують турків, по-друге -  самі 
зміцнюються; готують собі Швейцарську Республіку”1. Як бачимо, для Є. Воловина 
однаково реальними і вкрай небезпечними для Речі Посполитої були як загроза вій
ни з Османською імперією, яку могли спровокувати напади на останню запорожців, 
так і стрімке зростання козацької сили, спрямоване на політичне відпарощування від 
шляхетської держави. Утім, на практиці українські козаки довгий час сподівалися 
методами політичної боротьби посісти достойне місце у політичній системі Речі 
Посолитої, а також домогтися належної поваги у цій державі до конфесійних прав 
православного населення українських та білоруських земель, про що детальніше 
йтиметься у наступних розділах книги.

Значуща роль у жилі українського соціуму козаків -  воїнів, які утверджували свою 
бойову славу у світі, спонукала деяких сучасників замислюватися над їхніми історич
ними коренями. Як буде показано нижче, православні церковні автори виразно демон
стрували схильність міфологізувати першопочатки козацтва, відносячи його появу до 
давньоруських часів. Водночас траплялися спроби пояснити історію козацтва, спираю
чись на власні спостереження та життєвий досвід. Такий ракурс осмислення козацької 
теми є вельми важливим для дослідників, оскільки пропиває світло на те, як її сприйма
ли сучасники на рівні буденних уявлень та індивідуальної історичної свідомості.

Щодо цього привертає увагу політичний памфлет невідомого шляхтича “Пи
сання до коронних обивателів про утруднення [збирання] побору і про збайдужі-

1 Діаріуш вального сейму 1616 р. // ВіЬІіоіека Когп. -  Мере. № 325. -  Б. 29.
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лість руських обивателів щодо відсічі татарським вторгненням, подане у Львові 
10 грудня 1617 року”. Автор цього твору ідентифікував себе шляхтичем та “русна- 
ком”. Судячи з усього, він мешкав у Руському воєводстві (писав про себе та свою 
шляхетську корпорацію так: “ми тут, у Русі”). Закликав “горніх панів” -  польське 
шляхетство -  з внутрішніх воєводств Речі Посполитої не бути легковажними у спра
ві організації надійної оборони від татар і не скупитися давати на неї відповідний 
податок. Відтак пропонував їм подумки уявити, що руська та польська шляхта 
у якийсь спосіб раптом помінялися місцями. Автор “Писання” був переконаний, що 
відчувши на собі, як воно живеться у постійно загроженій від татар Русі, польська 
шляхта одразу усвідомила б реальність та масштабність татарської небезпеки, що 
зробило б її громадянська більш відповідальною (“Якщо б Польща могла поверну
тися, як сфера, щоб поставила нас, руснаків, на те їхнє місце, а їх повернула сюди на 
наше, запевняю, що швидко зажурилися б і воліли б щороку давати побор, тільки 
щоб повернутися на своє місце”). Про козаків автор “Писання” висловив, зокрема, 
таке судження: “Я, той, котрий має відомості тут, в Україні, напишу, що вважаю за 
потрібне. Моя власна пам’ять добре сягає того [часу], коли Україну, поки не була 
заселена, називали Дикими Полями. В основному там постійно кочували татари, 
пасучи свої стада, череди, берки (вівці. -  Я. С.). Коли вони збиралися докупи, то 
нападали на наші волості і завдавали великої шкоди. Наші чинили взаємно; також 
обравши собі якогось ватажка і маючи [його] за главу, ходили у ті поля і били татар. 
Тільки вони потім припинили, а від татар мали ще більший неспокій. Був знайдений 
такий спосіб -  щоб там осадити ті пустелі. Так витіснено татар і ганяв там Біс з По
ганином, а тут, вище, осілості залишалися від них у спокої. Коли дійшло нашим до 
постійної колотнечі і битв з татарами, потім наші так чинити узялися, маючи велику 
перевагу у вогнепальній зброї, що почали там не тільки бути сильні татарам, не пус
кати їх до себе, а й навідувати їх у [їхньому] гнізді. Потім опанували Чорне море, 
нападаючи та турецькі міста, також далеко за Константинополем”1.

Як бачимо, автор “Писання” -  шляхтич-“руснак”, котрий жив “у Русі”, водно
час сприймав землю, де мешкав, як Україну. Можна припустити, що він був немо
лодою людиною, оскільки розмірковував про колонізацію Дикого Поля, поклада- 
ючись на власну пам’ять. Події, про які він писав 1617 р., напевно відбулися десь 
40-50 років тому, тобто близько середини 1560-х -  1570-х років (це був переддень 
виникнення військової організації та політичного інституту українського козацтва
-  Війська Запорозького). Згідно з його спогадами, на незаселених степових прос
торах кочували татари-скотарі. Вони почали нападати на коронні волості, що зму
сило “наших” -  прикордонне населення -  самоорганізуватися в озброєні загони, 
обрати собі ватажків та поринути в порубіжну війну зі степовиками. Успіх у цій 
війні прийшов після того, як розпочалося заселення Дикого Поля, перетворюючи

1 Зкгірі рггесі\у оЬ>тога1е1іот Когоппут о гайнётеши роЬоги, у о оаеЫовса оЬуигаМст 
ЯивкісЬ ёо оёроги іпсигеіот Таїагекіт, роёапу ш ідуомуіє <ііе 10 ОесетЬгів Аппо 1617 // ВіЬІіоІека 
РАИ Кгакбш. -  Юфв. 1051. -  Б. 229 т .,  231.
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відвоювану для осілої цивілізації землю на Україну. Тим часом “наші” (під цим 
терміном автор “Писання” вочевидь мав на увазі запорозьких козаків), завдяки 
перевазі над противником в озброєнні, спромоглися створити заслін від татар для 
України, яка представляла християнський світ, відокремивши її від позацивіліза- 
ційної “язичницької” зони, де ганяв “Біс з Поганином”. Козаки не тільки почали 
ходити у походи проти татар, а й утвердилися як військова потуга на Чорному мо
рі, вступивши у боротьбу з Османською імперією.

Вельми важливим є те, що політичний памфлет, який розглядаємо, був напи
саний не на основі використання відомостей та ідей, почерпнутих із праць історіо
графічних авторитетів, а насамперед на ґрунті накопиченого індивідуального жит
тєвого досвіду, узагальнення буденних уявлень та спостежень, що побутували 
у соціальному середовищі автора. Відтак такі своєрідні замальовки з натури воче
видь доволі точно відображають конкретно-історичні реалії. Звісно, що у “Писан
ні” враховано далеко не усі причини та чинники заселення Дикого Поля і роль 
у цьому козацтва. Однак навіть у такому вузькому горизонті індивідуального 
сприйняття й досвіду можна вирізнити об’єктивні оцінки, звівши к  до таких тез: 
заснування осілих поселень на неосвоєних просторах як фактор витіснення зі Сте
пу кочовиків; зростання козацтва як відповідь на татарську загрозу; перевага коза
ків над татарами завдяки використанню вогнепальної зброї; перетворення запоро
жців на воєнну силу, що впливає на геополітичну ситуації у Причорномор’ї.

В о є н н и й  п р о м и с е л

Яскравою прикметою способу життя запорожців була соціально-корпоративна 
військова практика, що у джерелах постає за назвою “козацький хліб”, який здо
бували “шаблею”, тобто збройним шляхом. Це міг бути військовий найм, за який 
козаки-найманці отримували грошову та натуральну плату, або військові постої, 
реквізиції, побори (“стації”), тобто утримання козацького війська за рахунок циві
льного населення. Важливою складовою діяльності, спрямованої на здобуття “ко
зацького хліба”, поставало воєнне здобичництво. Воно полягало в захопленні тро
феїв у перебігу тих чи тих воєнних кампаній, особливо морських походів запоро
жців на володіння Османської імперії. Під час таких бойових виправ брали поло
нених з метою отримання за них викупу.

Загалом воєнні трофеї та грабежі цивільного населення були типовим явищем 
для усіх тогочасних армій. Що ж до українських земель, то у воєнний здобичниць- 
кий промисел були втягнуті не тільки козаки, а й польські жовніри1. Тією чи тією 
мірою до цієї діяльності були причетні представники місцевих урядів -  старости, 
а також різні прошарки панівного соціального стану -  князі, пани, шляхтичі2.

1 Сулейман І до Сигізмунда І, серпень 1538 // Жерела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  С. 6.
2 Сулейман І до Сигізмунда І, травень 1541 р. // Там само. -  С. 10; жовтень-листопад 

1542 р. // Там само. -  С. 12; березень 1543 р. // Там само. -  С. 17,18,19.
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Воєнний промисел був популярним не тільки на Київщині, де високою була 
концентрація козацького населення. Активну участь у таких виправах брали також 
мешканці Східного Поділля, що його сучасники разом з Київщиною розглядали як 
територіальну основу України. Зокрема, близько 1611 р. міщани з Гайсина здійс
нили похід у Молдавію разом із кількатисячним військом, що його зібрав якийсь 
слуга князів Збаразьких (під час цієї виправи було здобуто місто Сороки). Пред
ставники місцевої влади намагалися перешкодити таким виправам. Однак це мало 
допомагало -  тих, хто бажав здобути здобич, не меншало. За свідченням Яна Лад
ного, гайсинського урядника князя Януша Острозького, того ж таки 1611 р. по
дільськими землями до Молдавії рушив чималий козацький загін на чолі із запо
рожцем Мандрикою. Під поселенням Мельниківцями у нього сталася сутичка із 
силами, якими командував брацлавський гродський писар. Під час бою чимало 
козаків загинули й дістали поранення, у тому числі важко пораненим виявився 
Мандрика, а також козацький писар, який раніше був урядником у містечку 
Малинівцях1.

Оскільки під час воєнних дій і здобичницьких походів захоплювали не лише 
матеріальні цінності, а й полонених, то вони нерідко поповнювали лави невільни
ків, над якими панували магнати та багаті шляхтичі. Промовистим підтверджен
ням цього може бути заповіт князя Януша Острозького, в якому його автор запи
сав, зокрема, таке: “убогій двірській челяді призначаю дві тисячі злотих, тобто 
кухарям, пекарям, буфетникам, пивничим, візникам, старшим конюхам, мислив
цям, прачкам та іншим невільним людям, також робітникам, лікарям та іншим 
будь-якої кондиції людям робочої натури, котрих, якщо були б невільниками, чи
ню вільними, а котрі вільні... їм дати більше, оскільки бідолахи зазнали моєї вели
кої жорстокості. Особливо присягаю, щоб усі в’язні, де б не перебувли, були ви
пущені, і кожному з них відказую по триста злотих польських, окрім поган, чима
ле зібрання яких доручаю нагляду духовних людей”2.

Як бачимо, Я. Острозький заради порятунку душі вирішив відпустити на волю 
та матеріально винагородити своїх численних невільників за страждання, що, за 
визнанням князя, через його жорстокість випали на їхню долю. Водночас він не 
побажав помилувати чималий контингент “поган”, тобто полонених мусульман -  
турків і татар. Відтак розпорядився не втрачати пильності щодо цих чужинців
і поклав обов’язок релігійного нагляду над ними на священиків.

1 Я. Лацний до Я. Острозького, 14.ХП 1611 (?) // АйЛІ). АРЬ. -  Мере. № 1551.-8.1,2.
2 Запис до Луцьких земських книг тестаменту Я. Острозького, 20.1 1621 // ЦЩАУК. -  

Ф. 26. -  Оп. 1. -  Спр. 27. -  Арк. 248.
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Януиі Острозький. Художник невідомий XVIII ст. (?)

Утім, на українських землях, як і в Речі Посполитій загалом, не було економіч
них умов для работоргівлі та широкого застосування рабської праці, чим вирізняли
ся Кримське ханство та Османська імперія. Адже економічна могутність панівного 
соціального стану Речі Посполитої базувалася не на використанні рабської праці, 
а на експлуатації селян, насамперед “непохожих”, тобто прикріплених до землі осіб, 
які не мали права її покинути. Згідно з Литовським Статутом 1588 р. рабами могли 
бути тільки полонені, однак їхні діти повинні були бути “осаджені” на землі як вла
сницькі піддані1.

Щодо запорожців, то вони захоплювали полонених не задля участі у работор
гівлі, а насамперед заради отримання за них викупу. Прикладом такої практики 
можуть бути їхні дії під час нападу у травні 1634 р. на розташоване на узбережжі 
Варненської затоки місто Балчик (на північний схід від Варни). По штурмі цього 
міста до рук козаків потрапила велика здобич, а також кілька сотень полонених, 
яким вони запропонували протягом трьох днів дати за себе 17 тисяч талярів вику
пу. Козаки вважали за потрібне надіслати у подарунок турецькому султану декіль
ка відрубаних голів та трьох живих полонених, що викликало у нього напад люті 
(“що він побачивши, від лютого яду мало не здох”)2.

1 Гурбик А. О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні (во
лость, дворище, село, сябринна спілка). - К., 1998. - С. 179,180.

2 С. Отвіновський до С. Конецьпольського, 4.VI 1634 // Когевропйепф БіапІБІажа Копіесроі- 
вкіе|0  ІіеЬпапа \vielkiego когоппе§о 1632-1646 / Оргасо>№. А. Віесіпуска. - Кгако\у, 2005. - Б. 237.
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Отже, метою нападу запорожців на Балчик було не тільки захоплення здобичі 
й отримання викупу за полонених, а й демонстративне наголошення на ворожості 
цієї акції щодо турецької влади. Через це козаки у дусі тогочасних жорстоких 
звичаїв надіслали султану відрубані голови султанських підданих, аби знеславити 
його таким ганебним подарунком. Прикметно, що запорожці і раніше у подібний 
спосіб метафорично давали зрозуміти офіційному Стамбулу, що їхні напади на 
османські міста -  це не розбійництво, а прояв війни проти “ворогів Святого Хрес
та”. Приміром, здобувши навесні 1618 р. Месембрію (сучасне болгарське місто 
Несебир, на північний схід від Бургаса) та знищивши понад три тисячі його меш
канців, козаки відпустили до Стамбула якогось представника мусульманського 
духовенства, відрізавши йому губи і носа, що викликало у турецькій столиці вели
кий гнів, особливо серед владної верхівки1.

Захоплених під час бойових походів полонених запорожці використовували 
у своїй дипломатії, вручаючи потрібним особам так званий “рицарський подару
нок”2. Козаки нерідко перетворювали полонених, зазвичай молодих, на своїх вій
ськових слуг. Згідно з інформацією, яку мав Г. Боплан, запорожці поверталися
з походів на Османську імперію “з великою здобиччю і рабами, звичайно малими 
дітьми, яких вони залишають для послуг у себе або дарують вельможам свого 
краю. Літніх людей вони ніколи не залишають, хіба що тоді, коли вважають & до
сить багатими, аби заплатили за свій викуп і відкупились”3. Козацькими слугами 
(“джурами”, “пахолками”) ставали також християнські юнаки, яких запорожці мо
гли брати до себе силою4. Отже, воєнний здобичницький промисел слугував для 
запорожців важливим інструментом підтримання стабільності інституту військо
вих слуг, що відіграв важливу роль у військовому устрої Війська Запорозького.

Утім, юнаків не потрібно було заганяти на Запорожжя палицею, оскільки охо
чих козакувати вистачало. До козаків утікали навіть діти шляхтичів. Приміром, до 
них подався дванадцятилітній син шляхтича Дем’яна Гулевича, якому набридла 
шкільна лава. Батько цього утікача змушений був виправдовуватися на сеймі 
1597 р. на звинувачення, що його син взяв участь у козацькому повстанні під про
водом Северина Наливайка: “Я його туди не посилав -  сам утік у дванадцятиліт
ньому віці з школи, що потрібно приписати не так його злостивості, як його моло
дим літам”5. Звідси напрошується висновок, що сина Д. Гулевича, як і вочевидь 
багатьох його ровесників, вабила романтика козацьких похдів та пригод.

Запорожці воліли публічно представляти свої воєнні здобичницькі походи 
проти Османської імперії та її васалів як виконання свого рицарського обов’язку 
щодо служіння християнському світу. Проявом цього обов’язку було для них, зок-

1 С. Жолкевський до Сигізмунда III, 9.ІХ 1618 // АбМ). -  Ехйапеа. -  88/58.
2 Д. Барабаш до Сигізмунда ПІ, 31 .V 1617. -  Б. 176; І. Петражицький до К. Радзівілла, ЗІ .V 

1632 // АбАБ. АгсЬітші Яа<ігі\ягШ6\у. -  Т>2. V. -  Юсрэ. № 15344. -  Б. 8.
3 Боплан Г. Л. Зазнач, праця. -  С. 29.
4 Баркулабовская летопись. -  С. 189.
5 Діаріуш сейму 1597 р. // БспрЮга Легат Роїопісагит. -  Сгасошае, 1907. -  Т. 20. -  Б. 101.
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рема, визволення з неволі християнських бранців. Козаки переконували, що свої
ми випереджувальними ударами по “поганах” вони відвертають останніх від во
рожих вторгнень на Річ Посполиту. Отже, у такий спосіб запорожці захищають 
рідну землю. Утім, запорожці не приховували і того, що, виступаючи у морські 
походи проти турків, вони також розраховують здобути для себе військові трофеї1.

Такі бойові виправи були типовою для життя в Україні реальністю, у межах якої 
відбувався своєрідний природний відбір найбільш активних, вольових, рішучих, 
безстрашних, кмітливих, витривалих фізично, психологічно стійких та сильних ду
хом людей, готових до самопожертви заради порятунку товаришів, успіху спільної 
справи, а також доведення на практиці своєї відданості доброчесностям християнсь
кого воїна. Люди, котрі проходили горнило бойових походів, у які вони зголошува
лися за власною волею, загартовували свій характер, засвоювали значущі для коза- 
ків-рицарів цінності та зразки поведінки, а також ментальні “коди”, що, у кінцевому 
підсумку, реально вплинуло на формування рис національного характеру населення 
українських земель.

Щоб мати повніше уявлення про випробування, що чекали на козаків під час мор
ських походів, а також те, як вони долали ці випробування та які ставили перед собою 
цілі, детальніше розглянемо одну з таких бойових виправ запорозького флоту.

Морський похід 1616 р. на Кафу

1616 р. запорожці здійснили морський похід на Кафу (сучасна Феодосія) -  один 
із найбільших невільницьких ринків Османської імперії. Цей епізод їхньої бойової 
діяльності перетворився на знакову подію для української історичної свідомості та 
культури насамперед завдяки тому, що його героїзував Касіан Сакович у своєму 
творі “В'ЬрпгВ на жалостный погреб зацного рицера Петра Конашевича Сагайдачно
го” (Київ, 1622).

Серед історичних документів, які проливають світло на події, пов’язані із здо- 
бичницькою та визвольною складовою цього походу, можна вирізнити, зокрема, 
повідомлення вихідця з Московської держави -  Богдана Спешньова, якому вдало
ся вирватися з турецького полону з Кафи у жовтні 1616 р. Його свідчення містять 
конкретику, що зафіксована очевидцем, адже Б. Спешньов та його “товарищи” на 
власні очі бачили здобуття запорожцями Кафи.

Щоправда, у московському Посольському приказі роздобуті ними дані 
політично відредагували. Зокрема, під час переговорів у Москві в листопаді 
1616 р. з кримськими послами думний дяк Петро Третьяков наголошував, що, 
нібито, колишні кафинські полонені в один голос вказали на головного винуватця 
походу українських козаків проти турків і татар -  польський уряд. Дяк представив 
справу так, що, мовляв, довідавшись про наказ турецького султана Ахмеда І 
своєму васалові -  кримському хану Джанібек-Гірею -  іти на війну проти кизил-

1 Д. Барабаш до Сигізмунда Ш, 31 .V 1617. -  Б. 176.
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башського шаха (монарха Перської Сефевідської держави), офіційна Варшава вда
лася до підступів, наказавши запорожцям громити кримські улуси й напасти на 
турецькі міста Очаків та Кафу1. Водночас тенденційна редакторська правка мос
ковських дяків мало позначилася на подієвій фактурі опису козацького походу, 
зробленого врятованими кафинськими полоненими, що робить його цінним 
історичним джерелом.

Кафа. Гравюра з книги Г. Боденера. 40-вірр. XVII ст.

Досить важливе значення має також інформація про цей козацький похід, яку 
зібрали тогочасні московські дипломати. Йдеться насамперед про відомості, що 
надійшли до Москви від московських послів у Криму Федора Челюсткіна і Петра 
Данилова, а також посланих царським урядом з дипломатичною місією до Туреч
чини Петра Мансурова і Семена Самсонова. Щоправда, свідчення цих (а також 
інших) московських джерел про похід запорожців на Кафу є неповні і де в чому 
суперечливі. Водночас на тлі загальної бідності джерельної бази щодо питання, 
яке нас цікавить, наукову вагу подібних свідчень важко переоцінити.

Прикметні звістки про штурм запорожцями Кафи містяться в реляції 
П. Мансурова і С. Самсонова, у записі від 20 (30) липня 1616 р. У цьому 
документі, зокрема, зазначається, що, напавши на місто, запорожці ’’болшой город 
выжгли и выграбили, и турчань побили многих, а иных в полон поимали и поло- 
неников розных земел, которые были в городе и на кораблЪх всЪхъ, всБх взяв 
с собою, пошли в Запороги”2.

1 Із запису ходу переговорів у Москві з кримським посольством, 2.ХІ 1616 // Документи 
російських архівів з історії України. - Т. 1. - С. 104, 105.

2 3 повідомлень П. Мансурова і С. Самсонова, 20 (30).V II1616 // РГАДА. - Ф. 89. - Оп. 1, 
1616 г.-Д. 2.-Л. 200.
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Як бачимо, П. Мансуров і С. Самсонов наголошували на спаленні та роз
грабуванні запорожцями Кафи, а також знищенні й захопленні в полон багатьох 
турків. У згаданій реляції, на відміну від інших тогочасних московських джерел, 
ідеться про захоплення запорожцями під Кафою османських суден. Причому 
наголошується не тільки на визволенні усіх християнських бранців (як тих, котрі 
були на кораблях, так і тих, які перебували в місті), а й вивезенні їх на Запорожжя. 
Невідомо, чи справді козаки могли здійснити таку, як видається, вельми масшабну 
транспортну операцію, маючи тільки близько восьми десятків (або дещо більше) 
човнів. А проте, як можна висновувати з доволі категоричних оцінок П. Мансурова 
і С. Самсонова, кількість урятованих бранців вочевидь вражала очевидців цієї події 
(для перевезення колишніх невільників козаки могли використати і захоплені 
турецькі судна).

Про взяття Кафи, причому з її двома кам’яними цитаделями, подав 
інформацію Богдан Спешньов. За його словами, запорожці “ночью город Кафу 
взяли и выжгли, и высекли, и выграбили и два города каменных взяли, и всех лю
дей в них побили, а, розграбя все и побив всех, пошли к себе”1.

Як бачимо, Б. Спешньов змалював апокаліптичну картину загибелі Кафи, що 
потонула в крові своїх мешканців і згоріла у вогні влаштованих козаками пожеж. 
За наявного стану джерел навряд чи можливо визначити справжній масштаб 
людських втрат і матеріальних збитків, яких зазнала Кафа через напад на місто 
запорожців. Доступні нам історичні документи не є неупередженими. Як правило, 
вони несуть на собі відбиток політичної заангажованості або свідомісних і мен
тальних обмежень та упереджень різних осіб і зацікавлених сторін.

Через це у неприязно налаштованих до запорожців джерелах перебільшується 
руйнація Кафи. Прикметно, що прихильні до козаків джерела також перебіль
шують руйнівні наслідки їхнього нападу на це місто. Адже згідно з поширеними 
тогочасними уявленнями, в тому числі і в козацькому середовищі, заподіяні 
противникові спустошення були мірилом рицарської доблесті переможців. Пока
зовим щодо цього є те, як запорожці засвідчували свою рицарської службу 
німецькому (австрійському) імператорові Рудольфу II. У листі до нього від 3 лип
ня 1594 р. вони наголошували, що “на щастя вашої цісарської величності, 
зруйнували вогнем і мечем і знищили це турецьке прикордонне місто Білгород
і вбили кілька тисяч, як воїнів, так і простолюду”2. До схожої аргументації вдався 
також С. Наливайко, який убачав рицарську послугу польському королю у тому, 
що разом із козаками завдав удару по турецькій господарській колонізації 
Придністров’я (“ми рушили між Тягинею і Білгородом до Прескан, неприятельсь- 
кого міста, прагнучи заборонити їм таке незвичайне господарство в землі 
Вашої Королівської Милості... здобули поганське місто... біля нього спустошили

1 Із запису ходу переговорів у Москві з кримським посольством, 2 (12).ХІ 1616 // Доку
менти російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 105.

2 ЕріхЛясота зі Стеблева. Щоденник // Жовтень. -  1984. -  № 10. -  С. 107.
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вогнем кільканадцять сіл”)1.
З урахуванням зазначених особливостей тогочасних джерел потрібно 

оцінювати повідомлення Б. Спешньова про повне зруйнування запорожцями Кафи 
та знищення її населення. Як видається, це повідомлення постало як своєрідна ме
тафора, а не документально встановлений факт. Можна стверджувати, що такий 
змістовий підтекст у свідченнях Б. Спешньова з’явився насамперед завдяки ста
ранням московських дяків. Адже на переговорах з кримськими послами у Москві 
їм важливо було наголосити на ворожості політики Речі Посполитої щодо 
Кримського ханства. Щоб представити польський уряд у непривабливому світлі 
перед татарськими послами, у Посольському приказі недвозначно натякали, що, 
моаляв, сам Сигізмунд III нацьковує запорожців на Кримське ханство та володіння 
Османської імперії. Через це московські дяки використовували факт їхнього напа
ду на Кафу, фактично демонізуючи козаків.

Як витлумачено зазначену подію в джерелах, у яких немає тієї політичної 
заангажованості, що її зазвичай задавала атмосфера дипломатичних переговорів? 
Щодо цього привертають увагу свідчення анонімного кафинського вірменина, 
інформацією якого скористалися московські посли в Криму Ф. Челюсткін 
і П. Данилов. Його версія наслідків козацького штурму Кафи була записана на 
папері й потрапила до Москви у такому вигляді: “приходили х Кафе морем запо
рожские черкасы многие люди и Кафу воевали. И многие, деи, животы и дорогие 
товары кафинских людей пограбили, и полон многой, кафинских людей лутчих 
выбирая, поимали. И руской, деи, и литовской полон многой взяли с собою для 
высвобоженья, а кафинцов, деи, многих побили до смерти. А чего деи, животовъ 
и товаров в суды не поклали, и то все пожгли”2.

Як бачимо, у сприйнятті кафинським вірменином розгрому козаками цього мі
ста на передньому плані стоять грабунки дорогих товарів, доля “лутчих”, тобто 
найзнатніших і найбагатших мешканців Кафи, яких козаки взяли в полон задля 
викупу. Його вразило видовище палаючих матеріальних цінностей, що їх 
запорожці не могли розмістити на своїх човнах за браком місця, а тому кидали 
у вогонь. Судячи з таких ціннісних і соціальних пріоритетів, які засвідчив автор 
цієї розповіді, він належав до заможної купецької верхівки Кафи.

Кафинський вірменин відзначив також звільнення запорожцями великого “по
лону”, тобто бранців з українських і московських земель. Цей момент є важливим 
тому, що дає можливість простежити ціннісний підтекст запорозьких морських 
походів. Те, що козаки не були засліпленими жадобою до наживи грабіжниками 
або піратами, засвідчує той факт, що вибираючи між тим, кого і що взяти на свої 
човни -  християнських невільників чи захоплені товари, вони чинили за приписа-

1 С. Наливайко до Сигізмунда ПІ, січень 1596 р. // Zbi6r pami?tnikow do dziej6w polskich. -  
Warszawa, 1858. -  T. 2. -  S. 214.

2 3 інформації Ф. Челюсткіна і П. Данилова, 15 (25).VIII1616 // РГАДА. -  Ф. 123. -  On. 1, 
1615 г.-Д . 9.-Л . 132.
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ми совісті та християнської моралі: визволяли з рабства християн, піддаючи ж 
вогню тлінні матеріальні багатства.

Що ж до жертв серед кафинців, то вони безперечно були чималі, однак їх не 
можна назвати катастрофічними. Кафинський вірменин, про якого йшлося вище, 
зазначив, що козаки “кафинців... багатьох побили до смерті”. Зрозуміло, що слово 
“багатьох” не можна тлумачити як “усіх” -  так, як це представлено у свідченнях 
Б. Спешньова. До того ж жертвами козаків ставала насамперед залога Кафи, а не ті 
мирні мешканці, які не чинили опору. На це вказує той факт, що вірменин, 
інформатор московських дипломатів, називав “кафинцями” сторожу, яка охороня
ла міські ворота. Описуючи фатальну помилку сторожі, яка прийняла козаків за 
турків, він ужив саме цей термін (“и кафинцы, де, оплошились, чаяли их турскими 
людьми”)1.

Здобуття запорожцями 1616 р. Кафи. Гравюра з книги К. Саковича 
„Вірші на жалосный погребъ Зацного Рыцера Петра Конашевича Сагайдачного ” 1622 р.

Питання про тотальне знищення козаками мешканців Кафи, що було озвучене 
на московсько-кримських переговорах 1616 р. у Москві, безперечно потрібно 
розцінити як надумане. У цьому можна переконатися, порівнявши загальну

1 Там же.
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чисельність населення Кафи, яка сягала десятків тисяч*, з гіпертрофованими циф
ровими викладками втрат турків, наведеними у “Віршах” К. Саковича -  14 тисяч 
полеглих. До того ж, уже через кілька днів після відходу запорожців з Кафи турки 
відновили у ній свою владу в повному обсязі, що було б неможливо на 
обезлюднілому згарищі: місто стало центром формування ударного морського уг
руповання, спрямованого проти запорозьких і донських козаків. З цією метою до 
кафинського паші прибули азовський паша, а також комендант Керчі1.

Важливі свідчення про здобуття запорожцями Кафи залишив настоятель там
тешнього православного монастиря Нектарій. Бувши достатньо відомою і, оче
видно, впливовою особою у місті, він мав можливість черпати інформацію про 
події, пов’язані з падінням міста 22 липня (за н. ст.) з різних джерел, в тому числі 
через підпорядкованих його владі ченців. Тобто, зроблена ним оцінка ситуації у 
Кафі початково була достатньо генералізованою. Причому Нектарій висловив її 25 
серпня -  дещо більше місяця після нападу запорожців на місто, коли пам’ять про 
розгром залишалася свіжою і водночас хвилеве емоційне сприйняття перших днів 
мусило б поступитися раціоналістичним оцінкам.

Отже, особисто зустрівшись із московськими послами в Криму Ф. Челюст- 
кіним і П. Даниловим, він повідомив їм таке: “Пришли, деи, тЬ королевы казаки х 
Кафв безвестно в ночи, а караульщиком сказалис турского людми, а идут в Ки- 
зылбаши. Да в кою пору караульщики их роспрашивали, а иные, деи, в те ж поры, 
приметав к городу лЬсницы и в город переметалис и караульщиков пересекли 
всех и ворота городовые товарищамъ отворили. И извоевали, деи, в Кафе добре, 
животы и товары лутчие кафинских людей пограбили многие, и полон поимали 
многой, выбираючи лутчей. А чем, деи, товаров не поднели, и то все ж пожгли”2.

Якщо порівняти цей документ зі свідченнями кафинського вірменина-купця 
від 25 липня (н. ст.), то можна помітити майже дзеркальний збіг ключових сюжет
них ліній в обох джерельних текстах. Тематично їх можна класифікувати так: 
військова хитрість, завдяки якій козакам удалося без втрат відчинити міську браму 
Кафи; наявність значних жертв серед кафинців, однак без вказівок на загальне 
знищення населення міста; грабування дорогих товарів; взяття запорожцями вели
кого полону, що складався з кафинської знаті і багатіїв; спалення козаками захоп
леного добра, яке не вміщувалося у човни.

Звідси випливає, що записані з інтервалом в один місяць свідчення кафинсько
го вірменина (25 липня) і архімандрита Нектарія (25 серпня) узгоджуються між 
собою щодо їхньої базової інформації. Більш того, в ряді випадків розповідь

* У перші десятиліття XVII ст. в Кафі налічувалося від 70 до 100 тисяч мешканців (Войто
вич Л., Заборовський Л., ІсаєвичЯ., Сисин Ф., ТуриловА., ФлоряБ. Коментарі//Документи росій
ських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 289; Буров Г. М. Энциклопедия крымских древностей. 
Археологический словарь Крыма. -  К., 2006. -  С. 102).

1 3 повідомлень П. Мансурова і С. Самсонова, 25. VII (4. VIII) 1616. -  Л. 207.
2 3 інформації московських послів у Криму Федора Челюсткіна і Петра Данилова, 15 

(25). VIII1616.-Л . 135.
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Нектарія фактично є буквалістським переказом відомостей, які подав кафинський 
вірменин-купець. Щоб переконатися в цьому, розіб’ємо на парні фрагменти 
відповідні місця в обох текстах, позначивши останні римськими цифрами І (текст 
від 25 липня) і II (текст від 25 серпня):

І
а) И многие, деи, животы и 
дорогие товары кафинских людей 
пограбили,
б) и полон многой, кафинских 
людей лутчих выбирая, поимали...
в) А чего, деи, животовъ и 
товаров в суды не поклали, и то все 
пожгли.

Неважко переконатися, що фрагменти а, б і в наведених вище текстах по суті 
є ідентичні за змістом, а також дуже близькі стилістично і за використаною лекси
кою. Усе це змушує замислитися над тим, наскільки самостійним у джерельному 
плані є текст II (свідчення архімандрита Нектарія).

Проте не варто поспішати з висновками, оскільки між текстами І і II є також 
досить принципові відмінності. Якщо у базовому (повному) тексті І є відомості 
про московське посольство П. Мансурова в Константинополь; звістка про точну 
дату нападу запорожців на Кафу; “руських” і “литовських” бранців, яких козаки 
взяли на свої човни, щоб визволити з турецького рабства, то усього цього немає 
в тексті II. У тексті І домінує “вербальна” складова військових хитрощів 
запорожців (зміст розмови козаків із кафинською сторожею), на відміну від 
“діяльнісної” складової тексту II (опис технології оволодіння міською брамою). 
Нарешті, у тексті І дещо виразніше сказано про втрати серед кафинців (“багатьох 
забили насмерть”) порівняно з тим, як це опосередковано і невизначено зроблено 
у тексті II (“звоювали, знай, у Кафі добре”).

Водночас зроблені вище спостереження не дають вичерпного пояснення, чому 
архімандрит Нектарій дивився на те, що сталося у Кафі, фактично очима кафинсь- 
кого купця. Чому православний ієрарх відзначив взяття запорожцями в полон 
представників кафинської соціальної еліти, однак і словом не обмовився про виз
волення ними християнських бранців -  у своїй масі православних за віро
сповіданням? Чи були причиною такого його вибіркового сприйняття політичний 
конформізм, страх постати нелояльним в очах турецької влади, засудження козаків 
за насильство, образа на них за збитки, завдані монастиреві або особисто 
архімандритові?

Відповідь на ці запитання буде зрозуміліша, якщо взяти до уваги “технічні” 
обставини, за яких з’явилася розповідь архімандрита Нектарія. Як зазначалося, 
25 серпня з ним зустрілися особисто московські посли Ф. Челюсткін та П. Дани-
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лов. На той момент вони були вже знайомі зі свідченнями кафинсысого вірменина, 
записаними 25 липня. Безперечно, це не могло не вплинути на спрямованість 
їхньої бесіди з архімандритом.

Московських дипломатів насамперед цікавили військова тактика запорожців, а та
кож збір політично копроменіуючої інформації про їхній напад на Кафу. Через це 
Ф. Челюсгкін і П. Данилов відповідним чином сформулювали свої базові запитання 
до архімандрита Некгарія: “коим обычаем днепровские черкасы Кафу воевали, и не 
добрЬ ль шкоду учинили, и не учинилось от них убытка владыке и ему, архимандриту”1.

Природно, що розмова з Нектарієм не обмежилася тільки цими темами. Були 
задані й інші спеціальні запитання, про що свідчить зауважений нами вище збіг 
сюжетних ліній текстів 1 і II, а також їхні змістові і фразеологічні збіги. Щодо цьо
го не може бути сумніву, що Ф. Челюсткін і П. Данилов піддали редакторській 
правці запис своєї розмови з архімандритом Нектарієм, а також здійснили селек
тивний відбір здобутої інформації. Через це, зокрема, у свідченнях Некгарія виник 
ефект “світогляду кафинського купця” (акцентований інтерес до грабування 
дорогих товарів, а також їхнього нищення). Показовим у цьому плані є те, що 
у тексті II немає запису відповіді кафинського архімандрита на запитання щодо 
заподіяних йому запорожцями збитків. Оскільки таких збитків не було, то 
московські дипломати не зробили щодо цього будь-якого запису, бо їх цікавили 
тільки негативні свідчення про козаків.

Подібна методика збору військово-політичної інформації не була особистим ви
находом Ф. Челюсткіна і П. Данилова. Вона повністю узгоджувалася з усталеною 
у Московській державі процедурою опитувань, що поставала як одна із форм 
слідчого процесу. Для практики таких оптувань, що мала місце у ХУІ-ХУІІ ст., не 
була чимось екстраординарним ідентичність свідчень навіть сотень людей. Річ у тім, 
що запитання, на які пропонувалося відповісти, містили опис подій і передбачали 
тільки негативну або ствердну відповідь. Причому ці запитання складалися наперед, 
на основі ініціативного документа, наприклад чолобитної або слідчих матеріалів,
і входили до складу “наказної пам’яті” -  детальної інструкції з ведення слідства2.

Як розвивалися далі події, пов’язані з кафинсысим походом запорожців? Звістка 
про козацький напад на Кафу посіяла панічні настрої в Бахчисараї. Не маючи впев
неності, що вдасться утримати своє місто, хан Джанібек-Лрей і верхівка кримської 
знаті негайно розпочали евакуацію гаремів, дітей, а також вивезення матеріальних 
цінностей із Бахчисарая в гори, до так званого Жидівського містечка, розташованого 
за милю від ханської столиці (йдеться про м. Чуфут-Кале, мешканці якого сповідували 
іудаїзм). У цю добре укріплену фортецю переправили також артилерію.

У хана навіть не виникало думки послати військо до Кафи проти козаків. Він розпо
рошував свої сили, прагнучи хоч якось перешкодити новим нападам запорожців. Його

1 3 інформації московських послів у Криму Федора Челюсткіна і Петра Данилова, 
15 (25). УШ 1616. -  Л. 135.

2 Богданов А. П. Основі филиграноведения. История, теория, практика. -  М., 1999. -  С. 239.
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тактика зводилася до спроб блокувати козацькі човни з суші, не давши їм можливості 
пристати до берега, в тому числі для поповнення запасів прісної води. З цією метою на 
морське узбережжя в районі Бахчисарая був посланий калга-сутан із двома тисячами 
татар. Того ж дня з ханської столиці до Гезлеве (сучасна Євпаторія) з аналогічним зав
данням виступило з гарматами татарське військо на чолі з Ахмат-агою.

Ужиті ханською владою оборонні заходи опосередковано вказують на мар
шрут повернення козаків додому: Кафа -  побережжя в районі Бахчисарая -  Гезле
ве і далі в напрямку Дніпровського лиману. Водночас ці заходи проливають світло 
на характеристичні прикмети тактики запорожців, до якої вони вдалися на завер
шальному етапі морського походу.

Як можна переконатися, обтяжений здобиччю, в тому числі кафинськими 
бранцями, а також звільненими з турецького полону християнами козацький флот 
рухався, не відходячи далеко від прибережної смуги Кримського півострова. На 
човнах не вистачало прісної води на усіх, оскільки козаки воліли перевозити не 
воду, а здобич. До того ж під час блискавичного штурму Кафи їм було не того, 
щоб знайти, наповнити водою і завантажити ємності з водою з розрахунку на своїх 
пасажирів. Запасатися ж зайвими бочками для води перед виступом у морський 
похід навряд чи спало б кому на думку. Вихід із цієї ситуації запорожці бачили 
у тому, щоб під час плавання підходити до берега і набирати там прісну воду. Су
дячи з усього, татарам були відомі такі особливості прибережного мореплавства 
козаків при поверненні їх з походу. Тому до місць очікуваної висадки запорожців 
на берег після Кафи у стратегічно важливі райони Бахчисарая і Гезлеве було на
правлено загороджувальні загони.

Козаки десантувалися на побережжя принаймні один раз. Вони зламали опір 
татар і відкинули угруповання калги-султана, що захищало узбережжя на 
підступах до Бахчисарая. 2-тисячний татарський загін не мав шансів на успіх 
у бою з добре озброєним і навченим 4-тисячним козацьким військом. Запорожці 
спустошили розташовані неподалік моря татарські села, набрали вдосталь питної 
вводи і рушили далі морем додому (“И ть, деи, черкасы для пръсные воды к бере
гу приворачивали и на берег выходили, и калгу и татар от берега отбили, и крым
ские поморские деревни воевали и, издоволяс прЪсною водою, пошли опят мо- 
ремъ”1). Отже, татари досить точно вирахували маршрут повернення козаків: 
Кафа -  чорноморське побережжя на підступах до Бахчисарая -  Гезлеве. 
Своєрідним контрольним пунктом проходження запорозьких човнів за цим мар
шрутом стала висадка козаків на побережжі в районі Бахчисарая і розгром ними 
татар, якими командував калга-султан.

Навряд чи можна сумніватися в тому, що далі шлях запорожців проліг до 
Дніпровського лимана, а звідти вгору Дніпром до Запорозької Січі. Тим часом це 
суперечить твердженням тих істориків, які, плутаючи кафинський похід запорожців
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1 3 інформації Ф. Челюсткіна і П. Данилова, 28.УІІ (7.VIII) 1616 // РГАДА. -  Ф. 123. -  
Оп. 1,1615 г .-Д . 9 .-Л . 133,134.
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із пізнішою їхньою морською виправою, писали, що нібито П. Сагайдачний від Ка
фи взяв курс до турецьких берегів (і це при тому, що перевантажені полоненими 
кафинцями і визволеними християнськими бранцями козацькі човни змушені були 
періодично приставати до берега для поповнення запасів прісної води!), звідти через 
Азовське море досяг гирла Дону, потім пішов суходолом із козаками на Запорожжя1 
Щодо цього потрібно взяти до уваги інформацію московських послів у Туреччині 
П. Мансурова і С. Самсонова. Вони однозначно стверджували: після здобуття Кафи 
запорожці взяли курс на Запорожжя2.

Таким чином, особливістю виправи запорожців 1616 р. на Кафу було те, що це 
був не просто напад на одне з багатих причорноморських міст Османської імперії, 
а операція проти великого центру турецької работоргівлі. Цю обставину козаки 
вочевидь брали до уваги, обираючи Кафу об’єктом своєї атаки. Адже, як показав 
розвиток подій, похід на це місто не звівся тільки до воєнного здобичництва (го
ловно захоплення різних товарів та багатих мешканців задля викупу), -  він мав 
також яскраво виражений визвольний характер.

Особливості соціального психотипу

Козаки зазвичай демонстрували політичну лояльність до політичної системи 
Речі Посполитої та прагнули зрівнятися у політичних правах та свободах зі шлях
тою. Водночас їхня спільнота вирізнялася значним потенціалом політичного сепа
ратизму, що проявлявся у творенні системи влади Війська Запорозького на Подні
пров’ї, самостійній зовнішньополітичній діяльності, послідовній підтримці Право
славної церкви, воєнних виправах на власний розсуд та козацьких повстаннях.

Козацьке середовище сформувало активістськи спрямовану (громадянську) по
літичну культуру з системою цінностей, у якій на передньому плані були поняття, 
пов’язані з демократією: безумовна повага до волевиявлення більшості, рівність, 
свобода громадянського голосу, громадянська дисципліна тощо (на практиці на ко
зацьку демократію помітно впливали прояви охлократії, що були властивими запо
розькій спільноті). Козаки вважали своїм громадянським обов’язком захист Вітчиз
ни та Православної церкви. Вони дорожили своєю рицарською гідністю, честю
і доблестю, усвідомлювали себе вільними людьми, які посідають особливі рицарсь
кі права, свободи та вольності (свобода особистості, совісті та конфесійна свобода, 
права і свободи у сфері землеволодіння та майнових прав, право вільно обирати собі 
гетьмана, підлягати козацькому суду та ін.). Для запорозької спільноти високошано- 
ваними були ідеали запорозького товариства, тобто життя за козацькими звичаями 
на засадах військового побратимства, священного братерства воїнів, які мають спі
льну долю, ділять між собою хліб-сіль, дотримуються згоди, солідарності та взаємо
допомоги (детальніше про це йтиметься у частині першій, розділ 111).

1 Яворницький Д. 1. Історія запорозьких козаків. -  К., 1990. -  Т. 2. -  С. 149.
2 3 інформації П. Мансурова і С. Самсонова, 15 (25). VII1616. -  Л. 200.
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Щодо особливостей української психокультури привертають до себе увагу ка
тегоричністю висновків спостеження О. Донченко та Ю. Романенка, які наголо
шують на її емоційно-естетичній домінанті. Йдеться, зокрема, про те, що в україн
ській психокульїурі психологіка емоцій налаштована на одиничне і мінливе, а не 
генералізоване й усталене. Емоційність українця не вписується у певний етос 
(нормативну заданість), вона стосується міжособистісної комунікації, а не інстру
ментальної діяльності. Емоції українця ніколи не спрямовані на об’єкт: його емо
ційні реакції по суті не пов’язані з об’єктивною дійсністю, однак завжди -  з емо
ційним відображенням цієї дійсності, якому і надається статус цієї дійсності. Від
так ототожнення емоційно-оцінювального та емпірично-фактичного постає як 
емоційний синкретизм язичництва. Оскільки українська психокультура продукує 
міф, який витісняє усе визначене і незагадкове з поля зору, то психологіку міфу 
правомірно розглядати як психологіку емоційності та естетизму українців1.

Розмислювання О. Донченко та Ю. Романенка про емоційність “українця” та 
окреслена ними модель української психокультури з наголосом на її емоційно- 
естетичній домінанті, а також емоційному синкретизмі емоційного відображення 
українців не мають прив’язки до конкретно-історичного часу і відображають, су
дячи з усього, насамперед горизонт знання та свідомісні стереотипи самих авторів. 
Риси такої методики концептуалізації у соціальній сфері та психології простежу
ються також на прикладі того, як О. Донченко та Ю. Романенко виводять соціаль
но-психологічний тип українських козаків. Отже, розглядаючи історичні умови 
формування українського менталітету та аналізуючи у цьому контексті властивий 
для архетипової структури візантійського менталітету архетип “героїзованого зло
чинця”, автори виходять з того, що останній “у поєднанні з зоологічним індивіду
алізмом та маргінальністю... дає синтез -  українського козака. Чим не «героїзова
ний злочинець»? Та привабливість цього образу, сповненого авантюризму, хитро
щів і войовничості, настільки висока, що у ХУ-ХУІ ст. спостерігалося «масове 
покозачення» під впливом наступу кріпосницької Росії”2. Як бачимо, автори не 
переймаються ні тим, що у ХУ-ХУІ ст. “кріпосницька Росія” аж ніяк не могла 
спричинити своїм “наступом” масове покозачення в Україні, ані тим, що тверджен
ня про зоологічний індивідуалізм та маргінальність “героїзованого злочинця” -  
українського козака насправді є витвором спекулятивного розуму, що відірваний від 
історичних джерел та живиться романтично-фольклорними уявленнями.

Те, що О. Романенко та Ю. Донченко представили слабко обгрунтовану мо
дель української психокультури, зовсім не означає, що у певні історичні періоди 
для неї не була властива помітна емоційна спрямованість. У час, що розглядаємо, 
помітний відбиток на діяльність, соціальну психіку та свідомість населення Украї
ни, незалежно від його соціально-станового становища, накладала постійна небез
пека турецько-татарських нападів. Загроза життю від ворожих вторгнень та небез-
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1 Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. -  К., 2001. -  С. 246.
2 Там само. -С . 212-213.
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пека полону, що фактично означав рабство, так чи інакше орієнтували місцевих 
мешканців на воєнний триб життя. Втрати ж, яких зазнавало місцеве населення під 
час цих нападів, психологічно зближували людей і змушували їх єднатися у годи
ну небезпеки. Відтак сповнене різних небезпек життя на пограниччі, де не було 
впевненості у завтрашньому дні і де люди найбільше покладалися тільки на власні 
сили та прихильність до себе природи рідної землі, сприяло формуванню емоційно 
зорієнтованого психотипу, який був, зокрема, характерний для запорожців.

Проявом емоційної рефлективності у їхньому середовищі могли бути, примі
ром, сльози від переживання козацької вольності, що асоціювалася з красою та 
привільністю Дніпра Тобто, відповідні психологічні реакції у запорожців прояв
лялися тоді, коли зачеплювалися чутливі струни їхньої душі, налаштованої на об
разно-емоційне сприйняття освоєного ними соціального та природного простору. 
Такі реакції вписувалися у козацький рицарський етос і зовсім не заперечували 
наявність у запорожців твердої волі1.

Про особливості соціальної психіки запорожців та їхні ціннісні орієнтації, що 
проявлялися як реакція на несправедливість, можна судити з документів, 
пов’язаних зі спробою польської влади провести так звану комісію з козаками 
Війська Запорозького по завершенні Хотинської війни 1621 р. Ідеться про адресо
вану центральному уряду скаргу запорожців, згідно з якою через князя Костянтина 
Вишневенького постраждали близько півтори сотні козацьких родин на території 
Лівобережжя. У цьому документі зазначено: “у той час, коли всі (козаки. -  Я. С.) 
стали з нами за цілісність Вітчизни проти коронного неприятеля і накладали [за 
це] своїм життям, [вони] (лубенський, сенчанський та інші урядники К. Вишневе
нького. -  Я. С.), забувши страх Божий й строгість посполитого права, повели купу 
людей -  скільки їм подобалося, на слободу Миргородок, яку небіжчик Чемушев- 
ський осадив на [ім’я] Й[ого] Королівської] М[илості], і гвалтовно наїхавши на 
той Миргородок, пустошачи [його] неприятельсысим способом, позабирали усі 
маєтності того нашого товариства, [котрі] там мали будинки і дружин. Окрім того, 
жорстоко замучили насмерть кількох білих голів (жінок. -  Я. С.), також і кількох 
малих діточок, від чого людське серце мусить краятись, тільки [про те] чуючи, 
[навіть] не бачачи”2.

З наведеного джерельного тексту випливає, що козаки, з одного боку, поста
ють людьми, яким властивий тип політико-юридичного мислення. Адже вони ад
ресували королівській владі скаргу на своїх кривдників, вочевидь розраховуючи 
домогтися справедливості у спосіб, передбачений “посполитим правом”. З іншого

1 Детальніше див.: Сас П. “Мушкет-сіромаха” і “шабля-сваха”: соціально-психологічні уста
новки, соціокультурні орієнтації та моделі поведінки запорозьких козаків (80-ті pp. XVI -  поча
ток XVII ст.) // Соціум. Альманах соціальної історії. -  К., 2002. -  Вип. 1. -  С. 55-76.

2 Комісія з козаками, вчинена у січні місяці 1622 року // Biblioteka Czart. -  Rkps. № 206. -  
S. 552; див. також: Беджицька А. Звіт про роботу козацької комісії у Києві у січні 1622 року. До
кумент // ЗНТИІ. -  Львів, 2006. -  Т. CCLII. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних 
дисциплін -  С. 529-530.
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боку, оцінки запорожців наслідків завданої їхнім родинам та майну шкоди вика
зують у них людей із розвиненим чуттям справедливості та гострою емоційною 
реакцією на кривду. Козаки переживали “нестерпний жаль та розорення”, оскільки 
їх вразив цинізм К. Вишневецького та виконавців його наказів, котрі, “забувши 
страх Божий” (а також знехтувавши королівським універсалом, який гарантував 
безпеку родин учасників турецько-польської війни), вчинили напад на козацькі 
домівки саме у той час, як їхні господарі захищали своїми грудьми Вітчизну від 
ворога. Відреагувавши ж на звістку про мученицьку смерть від рук князівських 
слуг своїх близьких, у тому числі дітей, оцінкою цих злочинів у тому сенсі, що від 
них “людське серце мусить краятись, тільки [про те] чуючи, [навіть] не бачачи”, 
запорожці показали себе людьми чулого серця. Причому, як випливає зі змістових 
акцентів наведеної фрази, глибоко переживаючи власне горе, вони апелювали до 
принципів суспільної моралі, що не дають переступити межу людяності.

Оскільки козаки були воїнами, то у їхній свідомості та психокультурі особли
ве місце посідала зброя. Вона мала для них символічне значення, адже означувала 
їхній рицарський статус, групову тотожність, особисту свободу та спосіб життя. 
Приміром, шабля символізувала рицарську гідність запорожців, здобування ними 
“козацького хліба”, військову звитягу, честь, вірність і справедливість. Шабля іно
ді виконувала роль сакрального предмета, на якому складали присягу1. Як випли
ває з текстів козацьких пісень, у сприйнятті їхніх авторів шабля постає як жива 
істота, прибирає жіночі образи: її називали “шаблею-сестрицею, ненькою- 
рідненькою, дружиною -  панночкою молоденькою”2. Вогнепальна зброя (насам
перед рушниці, мушкети, гармати) слугувала своєрідним інструментом підсилення 
емоцій у козацькому колективі. Перебуваючи у стані радісного збудження, запо
рожці вдавалися до спонтанної стрілянини з вогнепальної зброї3.

Вогнепальний салют як елемент військового ритуалу виконував також функ
цію корпоративного згуртування і схвалення прийнятих козацькими радами рі
шень, а також впливав на колективне підсвідоме запорожців4. Козакам доводилося 
постійно ризикувати своїм життям. Це створювало сприятливий ґрунт для піддат
ливості їхньої соціальної психіки впливу міфологічного. Відтак у козацькому се
редовищі практикували так звані характерники -  козаки, які начебто уміли “замо
вляти” ворожу зброю, аби вона не зашкодила запорожцям5.
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1 П. Пачинський до Т. Замойського, 9. VIII1619. -  S. 59.
2 ЯворницькийД. І. Історія запорозьких козаків. -  К., 1990. -  Т. 1. -  С. 217,218.
3 Pobyt Samuela Zborowskiego mi?dzy kozakamu nizowymi // Pamiftniki do iycia і sprawy 

Samuela і Krysztofa Zborowskich / Zebra! 2egota Pauli. -  Lw6w, 1846. -  S. 26.
4 Epix Jbtcoma зі Стеблева. Щоденник. -  С. 103,105; Т. Шимкович Склінський та Я. Бєлець- 

кий до С. Жолкевського, 15.Х 1619 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 3036. -  S. 50; Татарські та козацькі 
новини, 1624 р. // Брехуненко В. “Я бусурманини, але своєї присяги дотримуюсь”: про стереотипи 
взаємосприйняття українських козаків і татар у середині 1620-х pp.”: Документи. -  С. 89.

5 Pobyt Samuela Zborowskiego mi^dzy kozakamu niiowymi. -  S. 31.
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Емоційній зорієнтованості групової психіки запорожців відповідав досить по
ширений серед них звичай використовувати музичні інструменти, насамперед кобзи 
та шоломийки (флейти). Проявом бурхливих позитивних емоцій козаків могло бути, 
наприклад, те, що вони “з великої радості показували невимовні штуки, стріляючи, 
співаючи пісень, граючи на кобзах і таке інше” . Утім, козаки, як і інші українські 
мешканці, не тільки веселилися під гру музичних інструментів. Польський поет 
М. Коберницький у свому творі (1589), присвяченому загибелі від татар Хмельниць
кого старости Якуба Струся, писав про кобзарів, які виконували сумні думи2.

Такий жанр пісні (мелодекламації), як дума, виконували також у воєнних загонах 
українських князів, про що є згадки у панегіричному творі “ЕрісесИоп, або жалобний 
вірш” (1584), написаному невідомим автором на смерть князя Михайла Вишневецько- 
го. У ньому йдеться про те, що військові музиканти перед боєм з турками грали “на 
сурмах жалісно думи.  Судячи з усього, “жалісні” мелодії відповідали запитам кор
поративної психіки запорожців. Вони виконували функцію психологічного приготу
вання до того, щоб у годину небезпеки подолати страх та гідно прийняти смерть. Зга
дки про них зустрічаються у думах, що дійшли до нашого часу4. Ці мелодії, як і коб
зарство загалом, вочевидь були істотним елементом козацької субкультури, адже вони 
духовно згуртовували запорозьку спільноту. На думку деяких дослідників, козацьке 
кобзарство “відіграло велику роль у формуванні українського етносу”5.

Отже, є підстави стверджувати, що в Україні наприкінці XVI -  у перші деся
тиліття XVII ст. існували політичні, соціальні, економічні та етнокультурні факто
ри, які сприяли зародженню політичної основи націотворення руського народу 
в межах коронних земель вочевидь не менше, аніж конфесійний фактор. Ідеться 
насамперед про міграційний рух представників руського народу на землі Брац- 
лавщини та Київщини -  тогочасне територіально ядро “України”; наявність у цьо
му регіоні сильних владних впливів Війська Запорозького та соціальну привабли
вість для непривілейованого населення козацького стану, представники якого ша
блею здобували собі засоби для існування, мали особисту свободу, виробили осо
бливу систему цінностей і риси характеру, що могли слугувати зразком для наслі
дування іншими мешканцями України; виникнення козацьких господарств, засну
вання слобод, які забезпечували поселенцям відносну економічну свободу; жття 
людей в умовах постійної воєнної загрози з боку турків і татар, що позначалося на 
способі життя різних верств населення, його самосвідомості та ментальності.

Якщо взяти до уваги принаймні той факт, що запорозькі козаки безсумнівно були, 
по-перше, тією соціальною верствою на українських землях, яка виробила яскраву

1 РоЬуї Батиеіа 2Ьопт$кіе§о тіф ігу когакати пііошуті. -  8 .26.
2 Нудьга Г. Дума в писаних джерелах XVI -  XVIII ст. // Жовтень. - 1970. -  № 6. -  С. 116-117.
3 ЕрісеЛоп. АІЬо \virsz іаІоЬпу // Стороженко А. В. Стефан Баторий и днепровские козаки. 

Исследования, памятники, документы и заметки. -  К., 1904. -  С. 184.
4 Див., напр.: Три брати самарські // Українські думи та історичні пісні. -  К., 1955. -  С. 32-33.
5 Фігурний Ю. Історичні витоки українського лицарства. -  К., 2004. -  С. 82.
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регіональну політичну ідентичність та вирізнялася специфічним, емоційно зорієнто
ваним психотипом, по-друге, їхній владний та соціально-політичний вплив принаймні 
на Подніпров’ї, а також питома вага серед населення Київщини були вельми значу
щими (на початку 1620-х років чисельність козаків становила десятки тисяч осіб без 
урахування членів їхніх сімей), то можна стверджувати про реально запущений про
цес зародження політичної основи української національної ідентичності. Після вибу
ху Національно-визвольної війни середини XVII ст. та виникнення Української коза
цької держави на цій основі відбувався процес націостановлення українського народу. 
Про це сигналізує, зокрема, те, що в другій половині цього століття у політичний лек
сикон козацької старшини увійшло поняття '"наша Вітчизна Україна”*. Загалом, сфор
мовані історично козацька система цінностей, соціальний психотип та поведінкові 
стереотипи справили, як видається, помітний вплив на зародження політичних проце
сів націостановлення українців, а також “вчену” українську культуру ХУЇЇ-ХУШ ст. 
Прикметно, що в останній, наприклад у творах Климентія Зиновіїва та Самійла Вели- 
чка, етнічна та культурно-історична основа національної ідентичності “паспортизу
ється” шляхом використання “козацької” термінолексики1.

Потрібно наголосити, що у політичній думці учасників руху за конфесійну 
свободу православних до Національно-визвольної війни існувало розуміння того, 
що у територіальних межах України руський народ має особливі “українські” риси 
та спільну долю, які вирізняють його з-поміж інших представників руської віро
сповідної спільноти Речі Посполитої. Показовим щодо цього є лист І. Борецького

* Це поняття 1671 р. використав гетьман Петро Дорошенко (1668 р. прийняв протекцію туре
цького султана) у своєму листі до козаків, яких очолював його суперник пропольської орієнтації -  
гетьман Михайло Ханенко. Відповідаючи на тезу П. Дорошенка про засвідчену ним ревність та 
турботу про Вітчизну -  Україну й усе Військо Запорозьке, його опоненти зазначили: “Мусимо ви
знати, що [ти] (Дорошенко. -  П. С.) таки цілковитий опікун та батько оплакано! нашої Вітчизни 
України. Хто не бачить твоєї батьківської турботи щодо Вітчизни: коли ж бо мала [твоя] частка 
задля її цілісності, а уся думка для утримання себе на гетьманському уряді... Хто ж у тому не пере
конався, що татари, які прийшли тобі на підкріплення, де є твій відпочинок або становисько, не 
можучи уміститися в містечку, роблять собі стайні, кухні і соромітні хліви з Божих церков. Хто 
цьому противиться! Гордий татарин у місті брат, а в полі і де-небудь без людей -  буває вовком, 
хижаком і тираном кожному християнину. Звідати [те] татари, що без Божого страху згвалтували і 
цнотливих семирічних панянок. Свідчать Ладижин, Цибунівка, Рашків і Козинець, що де поневоле
ний християнин утік з тяжкої бусурманської неволі, [ти] винагороджував шкоду татарам відданням 
у неволю вільних людей -  достойних міщан” (Старшина і козаки Війська Запорозького Його Коро
лівської Милості до П. Дорошенка, 9.ХП 1671 // А(ЗАО. -  № . -  Юфв. № 3036. -  Б. 215). Попри гос
трий саркастичний тон цього листа, з нього випливає, що у цей час для козаків Вітчизна виступає 
під назвою Україна, міра любові до якої, служіння їй і піклування про неї визначаються не риторич
ними деклараціями, а конкретними справами. Виразною є також проправославна орієнтація козаків 
М. Ханенка, які у своєму листі намагалися дошкулити П. Дорошенку (він, звісно, також не відсту
пився від православної віри) насамперед тим, шо наголошували на злочинах проти християнської 
моралі та Православної церкви, які вчинили як сам цей гетьман, так і його союзники -  татари.

1 Сас П. М. Козаки // Українська культура другої половини ХУП-ХУШ століть. -  К., 2003. -  
С. 408-412.
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до Криштофа Радзівілла від 24 серпня 1624 р., зміст якого стосувався теми релі
гійних утисків “нашого російського народу”. Як наголосив автор листа, ‘̂ так вже 
на усі боки утиснені, що гірше зрадників і закоренілих злочинців, гірше неприяте- 
ля Святого Хреста -  самих поганів, народ вірний, панам зичливий, народ невин
ний, народ старожитний, християнський... у своїй власній країні зазнає пересліду
вань, тільки б дав Бог до кінця витерпіти. При тім не маємо жодної новини з нашої 
України, яка була б гідною вух великого князя. Одно, щодень, щогодини чекаємо, 
як віл обуха від небожати, вироку Астерового... зі своїми святощами, із священи
ками, поспільством, рицарством і шляхтою, якщо те Бог допустить, і Естер, наша 
благословенна Діва Матір Божа, не заступить своїм сприянням і живильним посе
редництвом безневинного мучительства і полону нашого народу, якій по Господу 
Богу щиро довіряємося”1.

З наведеного тексту бачимо, що 1. Борецький не тільки констатував наявність 
нестерпних релігійних переслідувань, які без вини змушений терпіти руський на
род у власній країні, бувши історичним (“старожитнім”) народом із давньою хрис
тиянською традицією духовної культури. Автор листа сприймав також християн
ську спільноту, що є об’єктом релігійних гонінь, фактично як структурований у 
соціально-становому плані народ України, який творять духовенство, селяни та 
міщани (“поспільство”), козаки, котрі в цьому випадку позначені терміном “ри
царство”, а також шляхта. Усіх їх духовно об’єднують православні святощі і на
лежність до Православної церкви. “Священиків, поспільство, рицарство і шляхту” 
вочевидь психологічно гуртувало усвідомлення того, що через релігійні утиски 
вони “у нашій Україні” як співітчизники переживають долю народу, котрий пере
буває в тяжкому полоні та зазнає мучительств за віру. Утім, ця спільнота продов
жувала виступати під назвою “руський народ”.

Попри те, що наприкінці XVI -  у перші десятиліття XVII ст. населення Украї
ни у конфесійному плані поставало як руське, однак, як можна було переконатися, 
вже у цей час існували певні свідомісні та ментальні ознаки того, що у віддаленій 
історичній перспективі представники цього етносу змінять свою назву і познача
тимуться етнонімом “українці”. Більше того, напередодні Берестейської церковної 
унії 1596 р. у політичній думці виник теоретичний конструкт “український народ”.

5. Етнополітична концепція українського народу 1590 р.

Специфіка життя населення в Україні, про яку йшлося вище, його етнічні осо
бливості, давня культура, про витоки якої наочно нагадували давньоруські храми 
та залишки оборонних споруд, були настільки виразними, що, природно, стали 
об’єктом осмислення у тогочасній літературі. Вже наприкінці XVI ст. у політичній 
думці народилася концепція, згідно з якою це населення України тлумачилося як 
український народ. Політичним мислителем, котрий сформулював зазначену кон

1 І. Борецький до К. Радзівілла, 24. VIII1624// АОАО. -  АК -  Ог. V. -  Мере. № 1150.-8.1.
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цепцію, був Й. Верещинський. Загалом, у його творах поняття “народ” вживається 
у різних значеннях -  для позначення, з одного боку, спільноти людей як певної 
інтегральної політичної та соціальної сутності, а з іншого -  окремих її соціальних 
прошарків та груп, котрі вирізнялися певними самобутніми рисами, в тому числі 
в етнокультурному, політичному, релігійному та соціально-становому аспектах. 
Зокрема, шляхетство, яке домінувало у політичній системі Речі Посполитої, 
у письменника могло фігурувати як “шляхетський народ”, “польський народ” та 
“литовський народ”; козаки -  “козацький народ”, міщани -  “міський народ”, тата
ри, які сповідували іслам, -  “поганський народ”1. Й. Верещинський із певних мір
кувань іноді позначав ті чи ті етноси традиційними для них етнонімами, вирізняю
чи їхні позитивні та негативні якості і риси національного характеру, як-от: німці -  
сила, сердечність, вправність у стрільбі, схильність до пияцтва; московити -  пова
жність, швидкість, призвичаеність до холоду, мерзенність; іспанці -  розум, роз
бійництво; вірмени, євреї, цигани -  схильність до зради та шпигунства2.

Для Й. Верещинського характерним було також сприйняття категорії “народ” 
крізь призму Святого Письма. Відтак він часто послуговувався поняттями “Божий 
народ”, “християнський народ”, прикладаючи їх насамперед до шляхти. Прикмет
но, що, високо піднісши козаків у політичному плані (проект Задніпровського ко
зацького князівства), письменник провів паралель між майбутнім, яке він їм готу
вав як політичний прожектер, і тим, що випало на долю біблійного народу: “Як 
Господь Бог чудесним способом дав був ізраїльському народу за священика і вож
дя Мойсея, щоб вивів їх з єгипетської неволі до кращого, так і мене (Й. Верещин
ського. -П .С .) також Господь Бог чудесним способом призначив для вас, козаць
кого народу, аби був до тієї країни вам провідником за Дніпро”3.

Неважко переконатися, що Й. Верещинський розглядав себе як другого Мой
сея, котрий повинен привести “козацький народ”, немовби біблійний народ, до 
їхньої землі. Таке підведення козаків під знаменник Божого народу вочевидь було 
зумовлене тим, що автор трактував їх як людей, котрі заслуговують мати власну 
державу і щодо цього не поступаються привілейованому політичному “народу” 
Речі Посполитої -  шляхті. Подібну методику соціально-політичного вивищення 
окремих соціальних станів через специфічне їх сакральне означування Й. Вере
щинський застосував також до тогочасного населення України.

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Wereszczynski J. Publika // Pisma polityczne ks. Jozefa Wereszczynskiego. -  Krakow, 1858. -  
S. 5,10; Idem. Votum // Ibidem. -  S. 64,76; Idem. Excitaiz // Сборник статей и материалов по исто
рии Юго-Западной Россиии. -  К., 1911. -  Вып. 1. Приложения. -  С. 40; Й. Верещинський до 
С. Жолкевського, 7.IV 1594 // Materyafy do dziej6w piftniennictwa polskiego і biografii pisarzow 
polskich. -  Warszawa, 1900. -  T. 1. -  S. 306; Й. Верещинський до Я. Замойського, 20.111 1596 // 
AGAD. -  АZ. -  Rkps. 261. -  S. 13.

2 Wereszczynski J. Excitarz. -  C. 20,21,73,74,78-50; Idem. Droga pewna. -  С. 17.
3 Wereszczynski J. Woisku zaporowskiemu pokazanie jassne iak stroni wichowania, tak thosz 

stroni wiecznego opatrzenia na Zadnieprzu. 1596 // Антонович M. Студії з часів Наливайка. -  У вид.: 
Праці Українського історико-філологічного товариства. Додаток. -  Прага, 1942. -  С. 106.
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1590 р. Й. Верещинський написав твір “Вірна дорога” (“Е)го§а ремгаа”), що 
являв собою політичний проект, покликаний зміцнити оборону України від туре
цько-татарських нападів. За цим проектом передбачалося розмістити на українсь
ких землях королівський двір*, надати Київському католицькому єпископу вельми 
широкі владні повноваження в Україні, а також реформувати Військо Запорозьке, 
зробивши його найманим і таким, що підлягає владі зазначеного єпископа (запо
розьким гетьманом мата стати особа, призначена з числа шляхти).

У “Вірній дорозі” письменник вивів поняття “українний християнський на
род”. Під ним він розумів насамперед руське за тогочасною термінологією насе
лення (насамперед шляхту), яке мешкало у територіальних межах Корони Польсь
кої. Й. Верещинському безперечно було відомо, що це населення у своїй масі спо
відувало православ’я. Він знав також і про те, що католики у контрреформаційно- 
му запалі називали православних “схизматиками”. Хоча під час написання “Вір
ної дороги” автор цього твору вже був нареченим католицьким єпископом, при 
конфесійній оцінці православних України він не поділяв підходу, згідно з яким їх 
негативістськи називали схизматиками. Навпаки, Й. Верещинський цілком толе
рантно і з шанобою назвав “українний народ” християнським.

Отже, українний (власне український) народ для письменника був народом, 
що належав до християнської цивілізації та культури. Й. Верещинський розглядав 
його як історичний народ, давні історичні корені та державну велич якого у ми
нулому промовисто підтверджують величні руїни городищ, “яких не може здолати 
жодна сила.., ані гармати усього світу; і поки світ світом -  стоятимуть непоруш
но”. У “Вірній дорозі” йшлося про те, що свідками християнської слави України 
були її пишні старовинні храми. В давнину заради прославлення Бога прикрашали 
їхні стіни, кидаючи на них чи не лопатами золото “з надзвичайною витонченістю 
і майстерністю”1. Особливо вражала Й. Верещинського краса Софійського собору 
у Києві. Пишучи про це старовинне місто, яке* давнину мало “п’ятсот церков”, 
він наголосив, що “вище від всіх цих церков Київ у столичному замку мав особли
ву грецьку церкву, що називали з грецької «Софія» -  тобто присвячену Премудро
сті Божій. Храм цей збудовано за допомогою дуже великих коштів, так і не підра
хованих. Але не тільки сама церква була змурована з каменю, подібного до халце
дону, а і всередині дивними і невимовними камінцями, позолоченими і емальова
ними різних барв, де замість малювання зображено фігури святих осіб з таким ми-

* Прикметно, що напрямок політичного мислення, який відобразився у пропозиції Й. Вере
щинського перенести королівський двір з Польщі на українські терени заради зміцнення оборон
них можливостей України, загалом збігається з політичною ідеєю Станіслава Оріховського, шля
хетського письменника Речі Посполитої XVI ст., для самосвідомості якого була властива “русь
ка” орієнтація. Адже останній, бажаючи добра своїй руській Вітчизні, закликав короля запобігти 
її ворожому розоренню і “на Русь подивитися, щоб відбудувати її і врятувати громадян” (Оріхов- 
ський С. Напучення королеві польському Сигізмунду Августу //' Українська література ХІУ-ХУІ 
ст.-С. 115).

1 \¥егеБ2сіуткі 3. Е)года решпа. -  С. 9,26.
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стецтвом, що здаються живими людьми. Цей київський храм був збудований за 
зразком константинопольського, де була патріарша столиця, зверху він був увін
чаний дванадцятьма банями, а тринадцята баня на зразок ліхтарні змурована над 
серединою церкви, з великою внутрішньою оздобою мозаїчними камінцями, такі 
ж багаті на різноманітні фарби постаті чотирьох євангелістів та інших апостолів, 
що були майстерно вправлені, саме ця баня ясності великої додає майже всьому 
храмові; воістину, як майже багато хто погоджується, що у всій Європі над храм, 
константинопольський і київський (бо однакової обоє є пропорції), в коштовності 
та чудовій роботі є неперевершені”1.

Собор Святої Софії у  Києві. Малюнок К. П. Мазера. Середина XIX ст.

Як бачимо, Й. Верещинський не приховував свого захоплення давньоруськи
ми православними храмами України. Він розглядав Софійський собор у Києві -  
зразок культової архітектури Сходу -  як незрівнянний архітектурний шедевр сві
тового масштабу (оцінював його як одне “із чудес на світі”)2 Впадає в очі також 
те, що автор "Вірної дороги” сприймав предків українського християнського на
роду як “богатирських людей і таких хоробрих, котрих за мужність та хоробрість 
можна прирівняти до Самсона, Гектора, Геркулеса і Ахіллеса”3.

З наведених вище порівнянь випливає, що у давньоруському минулому україн
ського народу, про яке писав Й. Верещинський, письменник вбачав героїчну, би-

1 Верещинский Й. Спосіб осади Нового Києва // Тисяча років української державності. (Перша 
половина XVII ст.) / Ред. С. Коба. -  К., 2001. -  Т. 2. -  Кн. 2 (Переклад Р. Радошевського). -  С. 409.

: Там само.-С. 410.
3 \Уегея2С2уткі 3. Е>гс̂ а ре\упа. - С. 26.
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линну добу в історії України. Утім, зазначив він, тогочасних “українних людей” 
розбестили розкіш та багатство. Через їхні “мерзенні та нестерпні вчинки” на них 
упала Божа кара, позбавивши їх усього, в тому числі власної держави (“За що Гос
подь Бог, запалившись проти них гнівом, знищив їхні держави, їхні розкоші, і, 
віддавши в неволю до поганських рук, зробив дощенту пустою Україну упродовж 
кількох сот літ”)1.

Попри такий катастрофічний для “українних людей” розвиток історичних по
дій, Й. Верещинський вважав сучасний йому український християнський народ 
прямим спадкоємцем високого та величного у давньоруській спадщині. Дещо 
з цієї спадщини він навіть вважав за можливе відродити. Зокрема, пропонував ви
користовувати за прямим призначенням старі оборонні вали, особливо у Києві та 
Вишгороді2. Закорінюючи через історичні екскурси український християнський 
народ у давньоруське минуле, автор “Вірної дороги” фактично наголошував на 
його статусі історичного народу. Причому територіальним ядром сучасного йому 
українського народу він вважав Київщину та Східне Поділля.

У творах письменника зустрічаються терміни “Руська земля”, “руські краї”, “ру
ські провінції”, під якими він розумів територію Руського, Волинського, Подільсь
кого, Київського та Брацлавського воєводств3. Тим часом у творі “Вірна дорога”, 
в якому постала його концепція українського християнського народу, “Україна” 
двох воєводств -  Київського та Брацлавського -  також означена “руською” терміно
логією (як-от “Руська Україна”, “Руська земля”). Причому ця Руська Україна посідає 
особливе місце серед “усієї Руської землі”, тобто у територіальних межах п’яти зга
даних вище воєводств. Адже Й. Верещинський виступав за те, щоб населення цього 
регіону сплачувало певний податок (десятина від урожаю натурою або грошима) на 
оборону України, який надходитиме до Києва. Згідно з планами письменника, це 
місто мало стати ще й важливим культурно-освітнім центром для усіх “руських зе
мель” (“Для навчання усього потомства руських країв потрібно на кошти цієї деся
тини фундувати єзуїтський колегіум в самому Києві, щоб люди вже не витрачали 
великих коштів на навчання своїх дітей вільним наукам у далеких краях, а, маючи 
перед власними очима славетну школу, поспішали до неї хутчій, щоб у такий спосіб 
пособляли не лише своїй маєтності.., а щоб через вивчення вільних наук ставали 
щораз кориснішими Речі Посполитій”)4.

Тобто, український християнський народ, про який писав Й. Верещинський 
у “Вірній дорозі”, для письменника не обмежувався тільки населенням територіа
льного ядра України -  Київщини та Східного Поділля. Його політико-культурне 
поле накладалося також на мешканців інших руських воєводств Корони Польсь
кої. Важливим у концепції українського християнського народу є і те, що у ній

1 Wereszczynski J. Droga pewna. -  S. 7.
2 Верещинский Й. Спосіб осади Нового Киева. -  С. 410, 411, 423; Wereszczynski J. Droga 

pewna. -  С. 9.
3 Wereszczynski J. Publika. -  S. 3; Idem. Votum. -  S. 63.
4 Wereszczynski J. Droga pewna. -  C. 13,15,16.
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моральна основа цього народу має декілька шарів. З творчої спадщини Й. Вере- 
щинського випливає, що її творили християнські цінності (їхнє провідне значення 
для духовного єства народу початково визначено вже у назві “українний христи
янський народ”), а також такі поняття високого морального та громадянського 
звучання, як вітчизна, патріотизм, спільне благо, доблесть.

Письменник, який добре знав умови життя людей в Україні і сам демонстру
вав чуття належності до “українноГ спільноти, глибоко переймаючись втратами та 
стражданнями, яких зазнавало місцеве населення насамперед від татарських напа
дів. Він писав: “Що також перед нашими очима діється на Поділлі у наших русь
ких кордонах.., як усюди ллється кров, який плач, крик, які утиски, яке здирниит- 
во, яке велике і жорстоке поневолення терпить християнство і Божий народ за спра
ведливими Божими вироками... Коли ж бо важка жалісна річ дивитися на милу 
Вітчизну... А ще більш тяжко бачити поганина, який перед твоїми очима безчес
тить твою дружину і твій народ... Вже твій братик у нього в путах, ніби якийсь 
злочинець, хоч і безневинний, [а] біжить біля коня жорстокого поганина. Вже його 
дружина у бридкого поганина... Його милі дітки тепер не як квіточки сидять за 
столом любого батька, а як щенятка скавулять і виглядають з мішка поганина для 
його втіхи і на велике горе любої рідні. А вже за ним курить дим і перед очима 
тліє власна маєтність та обійстя”1.

Неважко переконатися, що голос співчуття Й. Верещинського до “милої Віт
чизни”, “твого народу”, “Божого народу” лунав, як випливає з виразної інтонації 
авторського співпереживання, з епіцентру ворожого плюндрування України, де 
гинули мирні люди, потрапляли у тяжкий полон, на їхніх очах чинилися дикі на
сильства стосовно їхніх близьких та рідних, пускалося з димом нажите добро 
і майно. Отже, для письменника страждання та мученичество мешканців України, 
насамперед шляхтичів (християн, “Божого народу”) від татарських вторгнень були 
водночас були нещастями “милої Вітчизни”.

Й. Верещинський безперечно цілком поділяв поділяв думку про станову ви
щість шляхти. У його сприйнятті поняття “вітчизна” означало державу шляхти, 
політичний устрій якої покликаний був задовольняти потреби саме цього стану 
(складовою політичної вітчизни шляхти -  Речі Посполитої -  він розглядав також 
Україну). Водночас письменник спромігся продемонструвати ідейно менш зашо- 
рене сприйняття “вітчизни”, розглядаючи її як певну абстрактну сутність, що 
означає батьківську землю у широкому розумінні, надстановий патріотизм, істо
ричну традицію етносу. Якщо С. Оріховський волів розглядати справу служіння 
незнатних людей Речі Посполитій як службу, зумовлену їхнім підданським 
обов’язком2, то Й. Верещинський займав дещо іншу позицію. Він вважав, що слу
жіння Вітчизні випливає з природного права, це моральний та громадянський 
обов’язок усіх її “синів”, і виконувати цей обов’язок належить за внутрішнім мо

1 Ibid.-C4.12.
2 Опескоуюкі &. Роїісуіа Кгоіезімуа Роккіе§о па квйаЬ Аіузигіеївстусії роїйук. -  Б. 28-30.
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ральним спонуканням, а не заради досягнення особистої слави. Для письменника 
було очевидним, що “поміж всілякими зв’язками людської спільноти жодний не 
миліший і вдячніший над той, чим є Річ Посполита для кожної людини: бо хоча 
й милі батько, мати, діти, родичі, друзі, однак усю любов, що є поміж людьми, 
огорнула та вмістила у себе Вітчизна”1. Тобто, у понятті “вітчизна” фактично 
“знімалися” етичні цінності та почуття, що проявляються особистісно, інтимно, як 
індивідуальне переживання любові та прихильності до близької людини. Відтак 
Вітчизна означала для письменника своєрідний духовний універсум, причетність 
до якого морально підносить особу на нечувану висоту.

Індивід, котрий прагне стати “правдивим шанувальником Вітчизни” (слова 
його напучення козакам), повинен згідно зі своїми здібностями та природним на
хилом покладати на вівтар Вітчизни і заради спільного добра усі свої сили: “Річ 
Посполиту можна уявити човном, який потребує праці усіх, хто в ньому пливе.
І кожен у ньому повинен старатися, щоб [човен] не потонув, а прибув до порту 
призначення. І як на ньому усі працюють по-різному, маючи спільну мету -  аби 
його і самих себе уберегти, так усі громадяни мусять мати власний помисел, спря
мований на те, щоб одні порадою, другі поміччю, треті охотою, чуйністю та пиль
ністю підтримували Річ Посполиту і їй підсобляли... І як заслуговує осуду й пре
зирства той, хто, плаваючи, воліє берегти більше себе, аніж човен, так і вартий 
упослідження та вигнання з людського суспільства той, хто в годину небезпеки 
для Речі Посполитої найперше міркує і радить про своє добро, а не про спільне”2.

У наведеному вище тексті термін “Річ Посполита” означає насамперед пев
ним чином організоване людське суспільство, Вітчизну (у покрайньому записі ав
тор так синтезував зміст своїх розмислювань: “Любов до Вітчизни -  вища за всяку 
любов, що стосується земних речей”)3. Ця Вітчизна потребує людей, які вочевидь 
незалежно від свого місця у соціально-становій ієрархії усвідомлюють свій грома
дянський обов’язок служити їй заради спільного блага. Через доведення своїми 
вчинками любові та відцаності Вітчизні такі люди здобувають шану в суспільстві.

Прикметно, що Й. Верещинський при розробці свого проекту організації 
в Україні шляхетської рицарської школи (1594) передбачив варіант, згідно з яким 
до цієї школи можна було залучати міщан та селян, перед якими відкривалася пер
спектива за свої заслуги набути шляхетство4. У цьому пункті проект Й. Верещин- 
ського помітно відрізнявся від пропозицій Петра Грабовського, котрий 1596 р. 
написав твір, головною ідеєю якого було закладення “польської колонії'” (“Ниж
ньої Польщі”) на території Запорожжя або ж Задніпров’я. У Нижній Польщі знат
не рицарство та безмаєтні рицарі-тирони повинні були утримуватися, зокрема, за 
рахунок праці кріпосних селян (як виняток, автор пропонував нобілітувати деяких

1 ШегезгауАікі А РиЬІіка.-в. 19.
2 Фегекаугізкі У. Огода р е \т . -  С. 19.
3 ІШ .

4 Ц'егезгауткі У. РиЬІіка. -  Б. 11.
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міщан). Відтак, наголошував П. Грабовський, Нижня Польща, експлуатуючи міс
цеві ресурси, працю рабів та кріпаків, не обтяжить коронний скарб1.

На думку И. Верещинського, прикладом чесного громадянського служіння Віт
чизні завдяки наявності високих моральних та ділових якостей повинен був стати 
запорозький гетьман. Згідно з розробленим автором “Вірної дороги” планом рефор
мування Війська Запорозького, цього гетьмана “подавали” козакам представники 
шляхетського стану. Напучуючи шляхтичів щодо цієї справи, автор закликав їх не 
подавати “українному війську такого гетьмана, який волів би посвятиш себе песто
щам, [мати] фігурні та вигадливі тарілки, оксамити та інші жіночі дивно вимислені 
прикмети, оскільки таким бридяться усі бойові люди, а найбільше -  українні... обе
ріть... насамперед доброчесну людину, яка уміла б керуватися своєю прекрасною 
доброчесністю, безсмертною славою і поважним розумом -  цим вождем усіх добро- 
чесностей, людину поштиву... у рицарському ділі умілу... людину, яка є до цієї 
України близьким обивателем”2.

Отже, розглядаючи запорозьких козаків як “українних людей”, власне осіб, 
котрі належать до спільноти українського християнського народу, автор “Вірної 
дороги” перелічив чесноти, якими повинен бути наділений запорозький гетьман, 
аби завоювати авторитет серед козацтва. Із зробленого Й. Верещинським опису 
випливає, що на роль такого гетьмана міг претендувати вольовий, загартований 
воїн, якому цілком чужі зманіженість та потяг до розкоші. Він мусив бути овіяний 
бойовою славою, мати гострий розум, шляхетне походження, неабиякий хист пол
ководця та бути “своїм” для мешканців України. Перелічені достоїнства та чесно
ти (за винятком вказівки на соціально-станове походження) можна розглядати як 
такі, що були властивими системі цінностей запорозьких козаків, а в ширшому 
розумінні -  проектувалися на засадничі прикмети “національного характеру” укра
їнського християнського народу.

У “Вірній дорозі” поняття “вітчизна” охоплює своїм змістом природу рідної зе
млі, краса та щедрість якої у соціально-психологічному відображенні сприймаються 
як духовна цінність. Щоб описати велич та багатство природи України, письменник 
вдавався до біблійних алюзій (“Цей край є ніби та terra promissionis (земля обітова- 
на. -  Я. С.), яку заповідав Господь Бог єврейському народові, на той час своєму 
улюбленцю... fluentem lacte et melle: тобто, яка пливе молоком І медом... Хто пізнав

1 GrabowsU P. Polska Nizna. -  Krak6w, 1859. -  S. 12-57. Зауважимо, що висловлена П. Гра- 
бовським думка про фінансову необтяжливість Нижньої Польщі для Речі Посполитої, для якої 
вона начебто принесла б тільки політичні вигоди, певною мірою перегукується з поглядами на 
політику митрополії стосовно колоній відомого філософа і мислителя доби Відродження Ніколо 
Макіавеллі (1469-1527). Макіавеллі, зокрема, твердив, що “Колонії не потребують великих ви
трат, облаштування й утримання їх майже нічого не варте для государя, і розорюють вони лише 
тих жителів, чиї поля'й житло відходять новим поселенцям, тобто жменьку людей, які, збіднівши 
і розсіявшися по країні, ніяк не зможуть зашкодити государю” (Макиавелпи Н. Государь. -  М., 
1990.-С . 7).

2 Wereszczyftski J. Droga pewna. -  С. 22.
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Україну, мусить там зостатися, бо притягує до себе людину кожного народу ніби 
магніт залізо”), а також античних образів: “Поля такої краси, ніби вони є тими Єли
сейськими полями Вергілія, це почасти через їхню рівнинність, лочасти через приві
льне оточення горами, борами і лісами. До того ж, довкілля дуже веселе та врожай
не: тієї худоби, звірини, розмаїтого птаства, риби та інших речей, що служать люди
ні за живність, такий великий достаток і щедрість, що, здається, ніби тут народилися 
самі Церера і Діана. Крім того, в борах і на пасіках така велика сила меду, що [роз
вели б руками у здивуванні] Гілла Сицилійська та Гіменей Атгицький. Не згадую 
вже про грона винограду... вірте, що там заклав свою столицю Бахус. Також чимала 
мережа рибних рік, поміж якими по праву батьком є Дніпро -  дуже широкий, ніби 
дві Вісли... Волоських горіхів так багато, ніби ця Україна є Волоською землею. 
Є також немислима кількість рибних озер”1.

Отже, наведені вище описи української землі формують її сприйняття як зем
ного раю та вводять природу України в контекст прекрасного, високого та на
тхненного, що постає як любов до Вітчизни. Приклади фантастичної щедротності 
української землі та могутності її природи покликані були довести переваги щодо 
цього України над іншими землями Речі Посполитої (автор “Вірної дороги” хотів 
цим, окрім іншого, залучити в Україну нових поселенців, насамперед шляхтичів). 
Прикметно, що в описі природної величі та багатств України, які були гідними 
античних богів, Й. Верещинський не обмежився зверненням до міфологічних об
разів. Письменник відтворив окремі питомі краєвиди та природні об’єкти, що для 
реальних представників ‘Окраїнного народу”, про який він писав, вочевидь поста
вали як найбільш значущі символи рідної землі. Причому їхня могутня краса, за 
порівняння їх з краєвидами та природними об’єктами інших земель, давала підста
ви “українному народу” переконатися у перевагах природи рідної землі та горди
тися нею. Йдеться про метафоричне зображення величного Дніпра, удвічі більшо
го за Віслу, батьком усіх українських рік.

Отже, Й. Верещинський був першим мислителем Речі Посполитої, який позна
чив населення України, насамперед представників шляхетського стану, поняттям 
“український народ” (“український християнський народ”) та продемонстрував ро
зуміння його змісту в тому сенсі, що спільнота, яка мешкала в ареалі українських 
земель (насамперед у Київському та Брацлавському воєводствах), являла собою ці
лісну в етноісторичному, культурному та політичному аспектах сутність зі спільною 
долею та способом життя, який багато у чому визначала турецько-татарська загроза. 
Тобто, письменник розумів український народ фактично як окремий народ Речі По
сполитої, вирізнений зі своєрідної конфесійної мегаспільноти українських та біло

1 I Wereszczynski 3. Droga pewna. -  С. 7,8.
* Прикметно, що у тогочасній міщанській літературі Польщі в контексті патріотичної про

паганди набули поширення мотиви плодючості та багатства продуктами польської землі, яка 
годувала і своїх, і чужих людей II Augustyniak U. Koncepcje narodu і spoteczenstwa w literaturze 
plebejskiej od konca XVI do konca XVII w. // Odrodzenie і Reformacja w Polsce. -  Wroclaw; War
szawa; Krak6w; Gdansk; Lodt, 1983. -  T. 28. -  S. 133.
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руських земель, що фігурувала під назвою “руський народ”.
Й. Верещинськнй розробив свою політичну концепцію українського народу 

напередодні Берестейської церковної унії 1596 р. Причому в нього, як автора- 
католика, вочевидь не виникло потреби і бажання робити віросповідні акценти 
у дусі Тридентського собору. Відтак він вивів доволі нейтральну щодо сфери кон
фесійного формулу “українний християнський народ”. Проте ця його ідея не діс
тала належної підтримки серед авторів руських інтелектуальних кіл наприкінці
XVI -  у першій половині XVII ст. Не виключено, що однією з причин цього було 
те, у постберестейський час і православним, і уніатам потрібно було всіляко дово
дити свою “руськість” та право на спадщину Київської митрополії.
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Роз д іл  II

ІСТОРИЧНА ДУМКА В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ НАЦІОТВОРЕННЯ 
(ПЕРША ПОЛОВИНА XVII ст.)

Наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. історична думка в Україні пере
бувала в потоці ідей та методології, що значною мірою базувалися на символізмі, 
універсалістських пояснювальних схемах історичного буття та інших подібних 
атрибутах середньовічної історіографії. Водночас у цьому потоці набирали сили 
струмені постсередньовічного історизму, на передньому плані у якому були, зок
рема, акцентований інтерес до поточного історичного часу та сприйняття як уні
кальної історичної доби, що в ній живуть сучасники. В історіописанні прокидався 
інтерес до документальних текстів і пояснення перебігу історичних подій їхніми 
внутрішніми причинами. Витворене на основі різних ідейних та світоглядних за
сад історичне знання поставало як у старих, традиціоналістських жанрах -  літопи
сах, богословських трактатах, так і в сфері інтелектуальної творчості, що народи
лася й актуалізувалася у відповідь на запити політичного та культурно-релігійного 
розвитку українського суспільства ранньомодерного часу, прикладом чого були, 
зокрема, історичні рефлексії авторів публіцистичних творів.

Прищеплення стереотипів історичної свідомості ранньомодерного часу осві
ченим прошаркам тогочасного українського суспільства, що опосередковано 
впливало на процес націогенези в українському суспільстві, великою мірою завдя
чувало творам тих письменників-публіцистів і працям філологів та книжників, які 
вирізнялися гуманістичною освіченістю, а деякі з них -  реформаційними орієнта
ціями. В історичній свідомості низки суб’єктів “вченої” культури відбувався рух 
до ідей гуманістичної теорії пізнання, універсальним методом якої була історико- 
філологічна критика текстів. Використання творчого інструментарію, що грунту
вався на певних наукових засадах, як-от застосування апарату посилань, 
з’ясування смислових значень термінів через контексти, етимологічний аналіз, 
було характерним, наприклад, для таких граматик і лексикографічних праць, як 
“Грамматіка словенска” та “Лексис” Лаврентія Зизанія (1596), “Грамматіки сла- 
венскія правилноє синтагма” Мелетія Смотрицького (1619), “Лексиконь славено- 
росскій и ймень тлкованіє” Памви Беринди (1627).

В окремих творах полемічної літератури, що відіграли важливу роль у форму
ванні концептуальних історико-конфесійних ідей православної книжності Речі По
сполитої, в тому числі “Апокрисисі” Христофора Філалета (1597-1599) та написаній 
на початку 1620-х років “ПалінодіГ Захарія Копистенського1, опредметнився, серед

1 Христофор Фияалет. Апокрисис // Русская историческая библиотека. -  Петербург, 1882. -  
Т. 7. -  Стб. 1005-1820; Копыстенский 3. Палинодия // Там же. -  Петербург, 1878. -  Т. 4. -  
Стб. 313-1200.
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іншого, політико-правовий метод історіописання. Він зводився до використання 
політико-правових аргументів для обгрунтування авторської концепції. Цей метод 
полягав у залученні широкого кола історичних свідчень при розгляді конкретного 
питання, а також критичному використанні праць інших авторів. Причому книжни
ки у деяких випадках охоче подавали у своїх творах повні тексти документів або 
витяги з них. Задля надання переконливості своїм судженням робили посилання, 
зазначаючи назву використаної праці, автора та сторінку. Приміром, за спостере
женням В. Завитневича, автор “Палінодії” усі свої положення підкріплював історич
ними свідченнями. Причому йому вдавалося кількома рядками передати зміст цито
ваного твору, нерідко він зазначав місцезнаходження джерел, на які посилався1.

У згаданих хронологічних межах літописання виявляло ознаки вступу у фазу 
розмивання своєї середньовічної традиції та визрівання нової якості історіописан
ня. Ще на початку XVI ст. зазначені процеси були малопомітні. Зокрема, яскраве 
породження історичного ремесла цього часу -  короткий Київський літопис2 -  ви
різнявся компілятивним використанням літописних текстів і послідовним застосу
ванням архаїчної методики викладу, в тому числі з порічним описом подій, прові- 
денціалістським їх поясненням, довільним добором фактів. Автори літописів пер
шої половини XVII ст., приміром, Київського літопису, що охоплює події 1241—
1621 рр., Острозького літописця (1500-1636), Львівського літопису (1498-1649), 
також зберігали традиційну для літописання хронологічну мережу (прикладом 
цього може бути стаття Острозького літописця за 1593 р.: “Сніг великий випал на 
завтреє покрови, а потом згинул. Люди сіяли на завтреє уведенія. Того ж року Мо
сква татар побила”)3, а також виявляли ознаки середньовічного мислення та світо
сприйняття. Водночас у таких творах, на відміну від середньовічних хронік, ви
клад уже не починався від старозавітних часів, увага літописців фокусувалася на 
поточному моменті часу або минулому, що перебуває у горизонті світської історії. 
Поряд із традиційними для літописання темами та методикою їх висвітлення, 
у тому числі добиранням поодиноких фактів, почерпнутих із політичної, воєнної, 
церковної історії, повідомленнями про ціни на збіжжя, неврожаї, голод, епідемії, 
землетруси, появу комет, інші природні явища, ворожі вторгнення тощо, в окре
мих літописах з’являються ознаки систематизованого викладення подій і фактів 
минулого та встановлення їх причинної зумовленості.

Прикметною з огляду на процеси націогенези українців була тематика текстів
з історичними сюжетами. Зокрема, у деяких літописах, а також творах інших жан
рів другої половини XVI -  першої половини XVII ст. порушувалися, серед іншого, 
питання про історичне походження руського народу, хрещення Русі, а також 
висвітлювалися події недавнього для авторів минулого та їхнього сьогодення,

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Завитневич В. “Палинодия” Захария Копыстенского и ее место в истории западнорусской 
полемики ХУІ-ХУІІ вв. -  Варшава, 1883. -  С. 341,369.

2 Краткая Киевская летопись, от начала земли Русской до 1516 года // Супрасльская лето
пись, содержащая Новгородскую и Киевскую сокращенные летописи. -  М., 1836. -  С. 127-155.

3 Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. -  К., 1970. -  С. 130.
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як-от укладення Берестейської церковної унії, боротьба проти татар і турків, гене- 
за та воєнні подвиги запорозького козацтва. Тобто йдеться про теми, висвітлення 
яких вітчизняними авторами створювало інтелектуальну атмосферу, що непрямо 
впливала на процес зародження ранньомодерної національної свідомості українсь
кого суспільства.

1. Хрещення Русі

У першій половини XVII сг. в Україні інтерес книжників до проблематики при
йняття Руссю християнства був спричинений різними факторами, в тому числі релі
гійною полемікою у постберестейський час, а також посиленням інтересу інтелекту
алів до культурно-історичної спадщини вітчизняної “античності” -  Київської Русі. 
Ця тема набула також виразного політичного підтексту, що підтверджували і полі
тичні контакти церковних ієрархів Київської митрополії з московським царем (дета
льніше про це йтиметься нижче). Проблематика, про яку йдеться, отримала певне 
концептуальне спрямування ще наприкінці XI -  на початку XII ст. у “Повісті мину
лих літ”, втілившись у так званій Володимировій легенді, що відбивала, зокрема, 
тлумачення Нестором відомостей Початкового літопису, а також вставки у первіс
ний текст (ідеться про легенду, згідно з якою апостол Андрій здійснив подорож до 
полян та словенів, “промову Філософа”, “Корсунську легенду”)1. Загалом, найістот
нішими моментами хрещення Русі у “Повісті минулих літ” були пророцтво апостола 
Андрія про це хрещення, опис духовного прозріння князя Володимира -  від “зма
гання вір” до його хрещення у Корсуні, а також хрещення народу2.

Питання хрещення Русі, яким цікавилися також польські хроністи, було вель
ми складним для вивчення через бідність і суперечливість історичних джерел. 
Відтак в історіографії поставали версії цього хрещення, що не узгоджувалися між 
собою. Автор “Хроніки польської, литовської, жмудської і всієї Русі” М. Стрий- 
ковський, який, за його словами, для з’ясування цього питання використав кілька
надцять “хронік руських та грецьких і польських істориків”, зазначив, що “усі ру
ські народи Білої і Чорної, Східної, Північної та розташованої на Півдні Русі” 
прийняли християнство за князя Володимира. Це відбулося, згідно з працею 
М. Кромера, 6497 р. від створення світу або 980 р. від народження Ісуса Христа 
(насправді представлене у “Хроніці польській, литовській, жмудській і всієї Русі” 
переведення дати від створення світу на літочислення від народження Ісуса Хрис
та помилкове, адже 6497 р. за візантійською ерою насправді це 989 р. н. е., а 980 р. 
н. е. -  6488 р. за візантійською ерою). М. Стрийковський зауважив, що польські 
хроністи Матвій Меховіта (Меховський), Бернард Ваповський і Мартин Бєльський 
відносили згадану подію до 990 р. Автор “Хроніки польської, литовської, жмудської

1 Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. -  СПб., 1908. -  
С. 133; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества Х11-ХШ вв. -  М., 1982. -  С. 136.

2 Повесть временных лет / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. -  М.; Л., 1950. -  Т. 1. -  С. 12, 
59-81.
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і всієї Русі” писав також про те, що руська княгиня Ольга 6463 р. від створення сві
ту, або за 34 роки до хрещення князя Володимира (тобто 956 р. н. е.) прийняла хре
щення у Костантинополі при візантійському імператорі Іоанні Цімісхії. Причому 
вона “багато русаків навернула до християнства”. З праці М. Стрийковського ви
пливає, що окрім остаточного хрещення Русі, яке відбулося за князювання князя 
Володимира 980 р., а також часткового її хрещення за князювання Ольги 956 р. іс
нувало ще одне, фактично початкове хрещення. Спираючись на свідчення візантій
ського хроніста Й  ст. Іоанна Зонари, автор “Хроніки польської, литовської, жмуд- 
ської і всієї Русі” стверджував, що візантійський імператор Василій І Македонянин 
послав на Русь єпископа, який на вимогу тамтешніх язичників, котрі через явлення 
дива бажали переконатися у правдивості християнської віри, поклав у вогонь Єван
геліє і вийняв його звідти неушкодженим. Вражені побаченим, “русаки прийняли 
хрещення”, однак швидко відступилися від християнської віри1.

Як бачимо, у польській хроністиці XVI ст., на відміну від “Повісті минулих 
літ”, хрещення Русі розглядалося не як акт, що пов’язаний винятково з іменем 
князя Володимира, а як розгорнутий у часі процес, який мав певні етапи. Такий 
підхід до висвітлення цієї проблематики характерний також для деяких творів, 
створених на теренах Речі Посполитої у першій половині XVII ст. Наприклад, 
у праці Льва Кревзи “Захист церковної єдності” (1617) йшлося про триетапне хре
щення Русі, згідно з яким першими її хрестителями були Кирило та Мефодій 
у часи візантійського імператора Михайла III та “на початку патріаршества Ігна- 
тія”. Друге хрещення відбулося за імператора Василія І Македонянина та патріар
ха Фотія, а третє -  за “митрополита” Миколи Хрусоверха (Хрисовера) близько 
1000 р.2 Автор Густинського літопису пов’язав перше хрещення Русі з проповіддю 
апостола Андрія, друге -  з хрестительською місією 863 р. Кирила та Мефодія за 
часів імператора Михайла III (насправді йшлося про хрещення Болгарії та Мора
вії), третє, доводив він, було 886 р. за патріарха Фотія та імператора Василія Ма
кедонянина, а також за князювання Олега, четверте -  955 або 958 р., коли княгиня 
Ольга “ходи во Цариградъ навыкате вЪры ко патриарху Полиевкту (по смерти Фе- 
офилакта патриархи, при цари Греческомъ КостантьпгЬ Осмом, въ лЪто 955, яко 
нашъ руский летописца глаголеть, а ведлуг Барониуша лЬто 958)”. Останнє, п’яте 
хрещення Русі відбулося, писав автор Густинського літопису, за князя Володими
ра 988 р. Автор зазначеного твору навів також додаткове датування цієї події літо
писцями та хроністами: 980,989,990,992,1008 рр.3

Уже наприкінці XVI ст., в умовах загострення релігійної боротьби на україн
ських землях, питання хрещення Русі стало для представників православних інте
лектуальних кіл темою, до якої вони зверталися не в останню чергу задля того, аби

1 Strzykowski M. Kronika polska, litewska, imodzka i wszystkiej Rusi. -  Warszawa, 1846. -  
T. l .-S . 120,131,133,134.

2 Krewsa L. Obrona jednosci cerkiewnej // Русская историческая библиотека. -  СПб., 1878. -  
Т. 4 .-С . 223-227.

3 Густынская летопись // ПСРЛ. -  СПб., 2003. -  Т. 40. -  С. 39-44.
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згуртувати вірних Православної церкви. Як випливає з вірша “Како Андрей, свя
тий апостол, пришле в Кієв-град к неверным”, що вміщений у так званому Заго- 
ровському збірнику (цей рукописний збірник був складений на Волині в Загоров- 
ському монастирі), їх анонімний автор наголосив на особливій значущості місії, 
яку виконав Андрій Первозванний, а також київський князь Володимир щодо ви
творення християнського духовного єства руського народу:

Не бв в нем гордости, ниже златолюбства, 
але нам оставил чины братолюбства,

Всему христіанству и Кіеву-граду, 
богоизбранному россійскому стаду.

На вЪчныи лЬта церков нынЪ стоить,
храм честного креста, в нем же ся бог славить...

По лВтєх же МНОЗ’ЬХ свЬт Руси ВОЗСІЯВ, 
князь кієвскій, поганин, Христови уверив,

Володимер, его же патріарха крестил, 
кгды от идольской темности отступил 
и себе и люди о ХристЬ просветил.

И за молитвами Андрея святого 
вЪруемо ньигЬ в бога живого1.

Отже, автор наведених вище рядків зобразив апостола Андрія провісником
і сіячем християнської віри для руського народу (у творі цей апостол постає також 
як “російський учитель”, який молився на київських горах за дарування Русі хрис
тиянства і майбутнє торжество у ній православної віри; через нього Бог явив русь
ким людям “святе начало”)2. Причому духовну місію Андрія Первозванного спро
ектовано на Київ-град як певну сакральну сутність, витворену в апостольські часи, 
а також на осяяний християнською вірою “богообраний” руський народ. Після 
апостола Андрія духовним просвітителем Русі утворі, що розглядаємо, постає 
князь Володимир (йому випало охрестити її “аж до океану”). В іншому вірші, який 
має назву “О крещении русском”, зроблено акцент на тому, що християнська віра 
прийшла на Русь з Константинополя3.

Тема Києва як міста, святість якого зумовлена відвідинами київських гір Анд
рієм Первозванним, у Загоровському збірнику у пізнішій часовій проекції розви
нута у вірші “О святых тЬлах печерських”. У ньому йдеться про святих, яких по
родила руська земля, власне про святі мощі ченців Києво-Печерського монастиря: 

Маєт земля наша и святыи тЬла, 
во славном КієвЬ, их же слава цЪла.

Вже от шести сот лЪт в печерах нетлЬнни 
святыи постницы по смерти явлении...

Чудами своими прославили бога -

1 Із Загоровського збірника // Українська література ХГУ-ХУІ ст. -  С. 498.
2 Там само. -  С. 496,497.
3 Там само. -  С. 497,498.
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отож нам за ними святая дорога 
Єсть уготована, и по ней шествуйте,

И ВО СВЯТОЙ В'Ьр'Ь отеческой стойте.
Не ослабъйтеся страшками гнилыми, 

а ни зводитеся науками злыми,
Памятайте оный лик от русских рожаєв, 

который были святых обычаев1.
Як можемо переконатися, автор цих рядків фактично надав “славному Києву” 

статусу сакрального православного центру Русі. Місто, гори якого відвідав апостол 
Андрій і в якому здійснив свою величну місію хрещення князь Володимир, упродовж 
століть являє християнському світу свої святощі. Адже у його печерах увесь цей час 
зберігаються нетлінні мощі місцевих, руських святих, які своїми дивами уславляють 
Бога. Відтак, на переконання автора твору, що розглядаємо, для вірних Православної 
церкви є тверда моральна опора, закорінена у великій вітчизняній традиції духовного 
життя та чернечого подвижництва Це означає, що моральна свідомість православного 
населення насамперед українських земель, для якого духовною столицею постає місто 
над Дніпром, мала підживлюватися святощами київських монастирів. Православні ж, 
утведжуючись через це у “святой вбрЬ отеческой”, могли протистояти світоглядним 
і конфесійним небезпекам, що чатували на них звідусіль.

Концепція 3. Копистенського: втілення у хрещенні апостольського проро
цтва та зверхність Константинополя

Ідею хрещення Русі у декілька етапів обстоював 3. Копистенський, який особли
во наголошував: “народ російський” прийняв хрещення та православну віру від Конс
тантинопольської церкви. Автор “Палінодії” виходив з того, що першим хрестителем 
Русі був апостол Андрій Первозванний. Він провістив появу на дніпровських горах 
Києва, зведення церков та хрещення усієї Руської землі, благословив ці гори і поста
вив на них хреста. Водночас апостол Андрій навернув до християнства чимало русь
ких людей: “проходячи землю Росскую, многихъ крестилъ и до познаня Христа при- 
вель” Впадає в очі, що 3. Копистенський окреслив сакральну топографію Києва, 
пов’язану з апостольською місією на дніпровських горах Андрія Первозванного, 
а також звернув увагу на збереження місцевим населенням пам’яті про його перебу
вання у цій місцевості: “На той горЬ в КіевЬ, гдЬ стояль (апостол Андрій. -  П. С.) (ко
торую зовуть нынё «Вздыхалною», якобы оть того, ижь на ней зъ учнями своими оть 
трудовъ отдохнуль, албо же тая гора оттоль называется «Вздыхалницею», ижь, высо
кою будучи, люде идучи вздыхають, а на верхъ вшедши отдыхають спочиваючи), 
тогожь часу и церковь Воздвиженія Честнаго Креста была поставлена, гдВ и теперь 
есть, якь и повЬсть и до сихъ дній обносится о той церкви и о той горЬ”2.

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Там само. -С . 500,501.
2 Копыстенский 3. Палинодия. -  Стб. 965,969,970.
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Захарія Копистенський. Копія XIX ст. 
з розпису Успенського собору Києво-Печерського монастиря XVII ст.

Як бачимо, у “ПалінодіГ подано народну етимологію назви київської гори Уз- 
дихальниці. Згідно з однією з версій, поширених серед місцевих мешканців, назва 
“Уздихальниця” походила від того, що на горі, яку в подальшому почали називати 
саме так, відпочивали по своїх трудах апостоягАндрій та його учні. Інша версія ви
никнення цієї назви, яка також побутувала у Києві, була пов’язана з повсякденним 
досвідом мешканців, котрі здійснювали нелегкий підйом на гору, а потім ставали на 
ній на перепочинок. 3. Копистенський, який торкнувся питання про відображення 
у народній пам’яті відвідин території майбутнього Києва апостолом Андрієм -  вла
сне, розглянув його крізь призму легендарних тлумачень назви гори Уздихальниці, 
залишив на розсуд читачів, котра з наведених ним версій є більш вірогідною. Вод
ночас автор “ПалінодіГ’ щодо цього вдався до непрямої підказки, подавши як доко
наний факт те, що на Уздихальниці вже у часи Андрія Первозванного виникла церк
ва Воздвиження Чесного Хреста (Хрестовоздвиженську церкву в Києві було спору
джено на початку XIII ст. на горі, на якій у наші дні височіє Андріївська церква). 
Причому 3. Копистенський стверджував, що про закладення в часи Андрія Первоз
ванного Хрестовоздвиженської церкви збереглася жива пам’ять у його сучасників. 
Неважко переконатися, що у творі, який розглядаємо, вибудувано ідейно значущі 
топографічні віхи та зроблено символічні “зарубки” у релігійній свідомості та істо
ричній пам’яті народу. Фактично цим самим автор обґрунтовував святість Києва як 
місця апостольської проповіді та першохрещення Русі.
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Подібні ідейні мотиви, що проявлялися, отже, у першій половині XVII ст. не 
тільки у книжності, а й в  усній культурі, вочевидь сприяли усвідомленню тогочас
ним населенням України, причому не тільки представниками освічених прошар
ків, унікальності своєї моральної основи, що була закладена у глибині віків Андрі
єм Первозванним. Ця моральна основа давала підстави пишатися своєю Право
славною церквою та історичними коренями руського народу. Адже сучасники та 
співвітчизники 3. Копистенського знали, що їхня віра брала початок від часів 
апостольської проповіді та апостольського хрещення. Вони отримали у спадок 
від цього минулого не тільки натхненні перекази, а й сакральні символи, пов’язані
з перебуванням апостола Андрія на дніпровських кручах.

Автор “Палінодії” виходив із того, що по апостольському хрещенні на Русі 
певний час трималася християнська віра, однак згодом через війни зійшла нані
вець. За правління імператора Василія І Македонянина та патріарха Фотія вона 
знову відродилася. Покликаючись, зокрема, на авторитет І. Зонари, 3. Копистенсь- 
кий писав, що по укладенні миру з “народом Роскимъ” імператор доклав зусиль 
для того, щоб цей народ став християнським. Відтак він послав близько 886 р. на 
Русь митрополита Михаїла з кількома єпископами. Прикметно, що посилаючись 
на працю церковного історика XVI ст. Цезара Боронія, 3. Копистенський назвав 
ще одну дату хрестительської місії митрополита Михаїла на Русі -  863 р. Водно
час автор “Палінодії” не зазначив, чи вона є більш вірогідною порівняно з 886 р., 
про що він писав перед цим у доволі категоричній формі, орієнтуючись на І. Зона- 
ру (“А выполняючи оное пророцтво и благословеніе св. Андрея апостола, Господь 
Богь навЪдилъ народь Росскій вЪрою христіанскою, чудомъ ей особливымъ по
твердивши. А то -  около року 886, за патріархи Константинополского блаженного 
Фотія и за царя Василія Македонянина”). Яйцо не брата до уваги названу хроно
логічну невизначеність, то 3. Копистенський цілком приймав версію І. Зонари про 
те, що єпископ Михаїл переконав населення Русі у правдивості християнської віри 
через чудо з неопалимим Євангелієм (“царь... Василій, зъ народомъ Роскимъ при- 
мире учинивши справилъ, абы онь въ признане вЪры христіанской пришолъ. 
И гды ся крестите об'Ьцовали, архиерея имъ послаалъ Михаила митрополита 
и иныхъ епископовь. Лечь они, оть своихъ забобоновъ до нашей в'Ьры приступити 
отягаючися, мовили до архиерея: “если чуда не обачимо, яковыи ты многіи оть 
Христа быти учинены твердишь, шьгды науки твоей не приймемо”. Теды онъ: 
«просЬте, мовить, чого хочете». А они рекли: «книга, которая о ХристЬ учить, 
нехай будеть въ огонь ввержена; которая если не нарушона зостанетъ, доводомъ 
намъ будеть, ижъ правдивый Богъ есть, которого ты пропов'Ьдаешъ». Призволив
ши архиерей, стосъ дровъ наложивши запалити казалъ, а руки и очи въ небо по
днесши рекъ: «прослави имя твое, Христе Боже». И то рекши, святое еуангеліе на 
стосъ дровъ положилъ, которое, долго въ поломени трваючи, ненарушоно зостало. 
Тымъ чудомъ варвары здумЪвшися, проповЪди увЪрили и, абы были святымъ 
крещешемъ окрещены, усиловали”).

Описане вище явлення чуда з подальшим хрещенням його язичницьких свідків 
було для автора “Палінодії” другим, після відвідання Андрієм Первозванним Русі,
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духовним прозрінням руського народу, його чудесним наверненням до християнст
ва та “відданням” під духовну зверхність Константинопольського патріархату1.

Третє навернення “росів” до Христової віри та утвердження над ними духов
ної влади Константинопольської столиці відбулося, припускав 3. Копистенський, 
спираючись на доступні йому праці хроністів, близько 935 р. за візантійського ім
ператора Константина VIII і патріарха Феофілакта, або ж близько 970 р. за імпера
тора Іоанна Цімісхія та патріарха Василія Скомодрена. Вочевидь більше схиляю
чись до останнього варіанта, автор “Палінодії”, який у цьому ішов за І. Зонарою 
та М. Кромером, акцентував увагу на особі руського князя, котрий прийняв хре
щення сам, а також став хрестителем свого народу. Йдеться, власне, про княгиню 
Ольгу, яка по своєму хрещенні отримала християнське ім’я Олена (“царица Олга, 
позосталая вдова, жона Игоря, монархи Роского, баба Володимерова, пріЬхала до 
Константинополя до царя Іоанна Цемиски, которую патріарха зъ многими бояры 
окрестилъ, Геленою назваль и благословить ей мовячи: «блаженна естесь ты межи 
невестами Росскими, абовЪмъ тебе будуть блажити сынове Роскіи въ послЬднемъ 
рожаю внуковъ твоихъ». И такь Елена, вернувшися знову до панства своего, мно
го Россовъ до Христа привела. Тая Елена зъ презрЬнья Божого и за справою Духа 
Святого, до столицы св. Андрея до Константинополя навернена, отколь и духов- 
ныхъ зъ собою взяла. А то было третее ув'Ьрене Россовъ оныхъ и столицы Конста- 
нтинополской въ паству отданье”)2.

Четвертим хрещенням Русі автор “Палінодії” називав християнізацію Русі за 
князя Володимира. Для 3. Копистенського це хрещення означало цілковите вико
нання відповідного пророцтва апостола Андрія. Прикметно, що спираючись на пра
ці польських хроністів, а також демонструючи стереотипи мислення, що були по
ширені у політичних колах Речі Посполитої, 3. Копистенський сприймав деякі дав
ньоруські реалії у термінології свого часу, наприклад, називав бояр князя Володи
мира “сенаторами та усім рицарством роським”. Щодо обставин цього хрещення, то 
автор зазначеного, твору писав, зокрема, про чудесне зцілення Володимира від слі
поти у Корсуні, яке дало поштовх до індивідуального прийняття князем християнсь
кої віри (новонавернений у християнство руський володар отримав християнське 
ім’я Василій), а також хрещення його бояр. Цю подаю у “Палінодії” віднесено до 
990-х років, правління візантійських імператорів Василія та Константина. 3. Копис
тенський назвав також вірогідних константинопольських патріархів, які у той час 
сиділи на своєму престолі: “А то ся дВяти мЬло, по року оть Рожества Іисуса Христа 
990, албо и нижей, гды тисяча лЬть зуполности своей доходила. А то в лЬто за ца- 
ровъ Василія и Константина а за патріарховь Константинополскихъ, або Николая 
Хрисоверха, албо Сисинія, албо Сергія, а тыи треи патріархове въ лЬта тыхъ же Ва
силія и Константина жили. Николай Хрисоверхъ насталь року оть Рожества Хрис
това 981, седЬль лЬть 12, мЬсяцей 8; по немъ року 994 насталь Сисиній, седЬль

Копыстенский 3. Палинодия. -  Стб. 971,972,979.
2 Там же.-Стб. 972,973,979.
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лЬть три; потомь зась Сергій, передь тымъ архимандритомъ будучи, насталь року 
996, седЬлъ 20, а живота свого снать около року 1016 докончиль”).

Як бачимо, попри наведену 3. Копистенським хронологію перебування на пат
ріаршому престолі в Константинополі згаданих патріархів, автор не зробив одно
значного висновку про те, хто з них мав стосунок до хрещення князя Володимира. 
Натомість він навів думку Я. Длугоша щодо датування як цієї події, так і хрещен
ня Русі -  мовляв, це відбулося 992 р. Автор “ПалінодіГ писав, що князь Володи
мир повернувся до Києва з грецьким духовенством, скориставшись їхнім досвідом 
та допомогою для утвердження на Русі християнської віри: “взяль оть Грековь 
учители» вЬры: Михаила митрополита, епископы, пресвитеры, монахи, книги, 
спЪваки и весь порядокъ или чинъ набожества церковного, и такъ зъ побожнымъ и 
благочестивымъ войскомъ и зъ добичею спасенною вернулся до Кіева и заразъ 
митрополита въ КіевЬ, архієпископа въ Новгороді и въ иншихъ мЬстахъ еписко
пы, оть патріархи Константинополского посвяченій, осадилъ. И такъ оть того часу 
Россове вЬру и обряды Грецкіи статечне заховують и задержують. Читай о томъ 
въ ЛЬтописцахъ Росскихъ и въ КромерВ, въ книгахъ третихъ”1.

Отже, 3. Копистенський вважав хрещення князя Володимира у Корсуні та по
вернення його з грецьким духовенством до Києва подіями, що знаменували оста
точне утвердження християнства у Київській Русі. Вдовольнившись цією конста
тацією, він не став описувати те, як саме відбувалося хрещення народу за князя 
Володимира. Для автора “ПалінодіГ, який із полемічною метою доводив неправо
мірність Берестейської церковної унії 1596 р., хрещення князя Володимира було 
завершальним етапом на довгому шляху здійснення пророцтва Андрія Первозван
ного про майбутнє торжество християнської віри на Русі та вінцем започатковано
го апостолом хрещення руського народу, що вперше постало не від “Риму старого 
Латинского”, а Візантійської церкви (“зъ Риму нового Грецкого, зъ Константино
поля, напродъ отъ св. Андрея, апостола, першого фундатора патріархій Костанти- 
нополской”), та отримало від останньої своє успішне завершення.

Версія Л. Зизанія: апостол Андрій та руські князі-хрестителі 
від Аскольда і Діра* до Володимира

Версії хрещення Русі у чотири етапи дотримувався Л. Зизаній у “Катехізисі”, 
над яким він працював протягом 1620-1623 рр”  Згідно з нею, перше хрещення 
Русі здійснив апостол Андрій під час відвідання пагорбів, на яких у майбутньому
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] Там же.-Стб. 973-979.
Існує думка, що цей київський князь мав слов’янське ім’яДірд (Дир&ь) (.Лакизюк В. Полонез 

над вічністю: Роман-хроніка. -  К., 2010. -  С. 46-50).
** Як зазначалося, 1627 р. твір Л. Зизанія “Катехізис” було надруковано у Москві, однак через 

цензурну заборону майже увесь тираж книги було знищено. Нові її видання з певними купюрами 
здійснено у ХУТІІ ст. У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського зберігається рукопи
сний список “Катехізиса” Л. Зизанія XVII ст. (НБУ. -  Відділ рукописів. -  ДА. П. 566).
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виріс Київ, друге хрещення відбулося за князів Аскольда і Діра, третє -  за князю
вання Ольги. Четверте хрещення Русі, яке Л. Зизаній розцінював як завершальне та 
остаточне, відбулося за князя Володимира (“Крщєнь єсть рускїи народ нє воєдино 
время, четверо кратно, понеже оубо три крага мала часть людей крстишася. Потом 
же лЬтєх нЬколиких в четвертое время, вся Руская земля прїять стоє крщєшє”)1.

Перше хрещення Русі Л. Зизаній представив так: “Первое крщєнїє ат стаго 
апсла Андрея Первозваннаго, брата Петрова. Крстишася єгда оубо прїидє по 
Днепру рецЬ до горь великих, идЬжє нігб град Кієвь стоить. И ста при брез'Ь, видь 
годї гору юже нарицакни Воздыхалноую. И рече к соуіщш с нимь оучнкаш сво- 
имь: «Видите гору сйо? Яко на ней возсїяш блгдть бжїя. И боудеть град великь, 
и цркви мнсози верных людей воздвигнуться». И возшєдь на гору, блгбслови 
мЬсто и постави крсть, идЬже ннБ црквь стоить Воздвиженїє чсгнаго и животво
рящего крста гсдня. И шттоуду паки поиде по Днєпроу и прїидє во словяне, идБже 
Великїи Новьград. И потом йде в Рим, и повода все, єлико наоучи и крсти. Сїе 
єсть первое крщеше, яже малая часть шп руских людей крстишася”2.

Як бачимо, Л. Зизаній скористався характерною для руського літописання ле
гендою про відвідання київських гір апостолом Андрієм. Причому, на відміну, 
наприклад, від автора “Повісті минулих літ”*, який обережно локалізував прихід 
Андрія Первозванного безіменними київськими горами, Л. Зизаній точно окреслив 
сакральну для релігійної свідомості руського народу місцевість, де відбувалася 
апостольська проповідь. Він “привів” апостола Андрія безпосередньо під київську 
гору, що у його часи називалася Уздихальницею. Вказавши своїм учням саме на 
цю гору, Андрій Первозванний зробив пророцтво про Божу благодать, яка сяятиме 
над нею, провістив появу великого міста, багатьох церков та вірних християн. Він 
зійшов на цю гору, благословив її та поставив хреста.

Окресливши священний статус своєрідної Апостольської Гори над Дніпром -  
Уздихальниці, Л. Зизаній, подібно до 3. Копистенського, наголосив, що в пам’ять 
про апостола Андрія на цій горі споруджено Хрестовоздвиженську церкву. При
чому якщо 3. Копистенський писав, що церкву побудували там, де стояв апостол 
(уже в часи його проповіді), то Л. Зизаній розглядав цей храм як меморіал, зведе

1 Зизаній Л. Катехізис // НБУ. -  Відділ рукописів. -  ДА. II. 566. -  Арк. 71 зв.
2 Там само. -  Арк. 72.
* Сюжет, про який ідеться, у “Повісті минулих літ” зводиться до такого: “А ДнЬпрь втечеть 

в Понетьское море жереломъ, еже море словеть Руское, по нему же училь святий ОньдрЬй, брать 
Петровъ, якоже рЪша.

ОньдрЬю учащю въ Синопии и пришедшю ему в Корсунь... близь устье ДнЪпрьское, 
и в ъ с х о г ё  поити в Римъ, и пройде въ вустье ДнЪпрьское, и оттоле поиде по Дніпру горі. И по 
приключаю приде и ста подь горами на березі. И заутра въставъ и рече к сущимъ с нимъ учени- 
комъ: «Видите ли горы сия? -  яко на сихъ горах въсияеть благодать божья; имать градъ великь 
быти и церкви многи богъ въздвигнути шмать». И въшедъ на горы сия, благослови я, 
и постави кресть, и помоливъся богу, и сълЪзъ съ горы сея, иде же послЪже бысть Киевъ, 
и поиде по Днепру горф. И приде въ словЪны, идеже нынБ Новъгородъ, и вид£ ту люди сущая, 
како есть обычай имъ, и како мыють и хвощются, и удивися имъ. И иде въ Варяги, и приде 
в Римъ, и исповъда, елико научи и елико видЪ...” (Повесть временных лет. -  С. 12).
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ний саме на місці здвигненого Андрієм Первозванним хреста. Прикметно, що ав
тор Густинського літопису подав свій орієнтир київських гір, пов’язаних із пере
буванням на них Андрія Первозванного, -  поблизу південної оборонної брами Ки
ївського замку першої третини XVII ст. (“Вънегда святый апостолъ Анъдрей... 
пришед, идеже ньпгЬ горы Киевския, ихъ же благослови и кресть на нихъ водрузи 
недалече нынЫпней браны от полудня”)'. Тобто, православні автори вказували 
для своїх читачів наочні орієнтири на київській землі, що нагадували про апос
тольську проповідь та хрещення.

Щодо Л. Зизанія, то він оцінив місію апостола Андрія і як пророцтво про 
утвердження християнської віри на Русі, і як перше хрещення руських людей, що 
торкнулося певної кількості місцевого населення. Л. Зизаній, який, отже, приділив 
особливу увагу опису діянь Андрія Первозванного на горі Уздихальниці, вочевидь 
сприймав її як Апостольську Гору, що символізувала правдивість, торжество та 
незнищенність православної віри руського народу і його Церкви.

Пишучи про другий етап хрещення Русі, Л. Зизаній зазначив: “Второе ж 
[хрещення] (от блженнаго патріарха Фотія црєградского, ижє присла в Рускую 
землю єпекпа на оутвєржєнїє хрстїанскїя вЪры греческого закона. Он же нося 
с собою стое Євглїє, иже и во огнь положено бъ и незгорб вины ради сицевы. 
Понеже рустїи людїє просиша <ши цря и патріарха Фотія стаго крщенїя”.

“Сіє же бысть во время црьства грєческаго цря Василїя Македонянина, и при 
великом кнзЪ РюрикВ всеа Русій, и при великих кнзєх кіевских, при Асколде 
и ДирЬ. И се бысть во второе время руским людей крщенїе”2.

Отже, у “Катехізисі” Л. Зизанія розповідь про друге хрещення Русі розпочато 
зі згадки про патріарха Фотія, який послав на Русь свого церковного архієрея для 
хрещення місцевого населення. У цьому творі патріарх разом з імператором уо
соблюють духовну і світську владу Візантії, котра легітимізувала друге хрещення 
Русі. Про часові межі цього хрещення сигналізує вказівка, згідно з якою воно від
булося в роки правління імператора Василія І Македонянина, а також княжіння 
Рюрика, Аскольда і Діра. Звідси напрошується висновок, що хрещення, про яке 
йдеться, припало на другий понтифікат Фотія, тобто 878-886 рр. Неможливість 
зазначеного хрещення під час першого понтифікату патріарха Фотія у 858-867 рр. 
цілком зрозуміла, адже імператором Візантії у цей час був Михайло III3. Якщо 
взяти до уваги, що князь Рюрик помер 879 р., а Аскольда і Діра вбили 882 р., то 
згідно з наведеним у “Катехізисі” фактажем друге хрещення Русі могло відбутися 
між 878-879 роками.

Відомості про причетність до хрещення Русі названих історичних осіб подав 
також Л. Кревза, який у своєму творі зазначив, що воно відбулося “за Василія 
Македона, грецького імператора, і за князя всієї Русі Рюрика, і за київських князів

1 Густынская летопись. -  С. 39.
2 ЗизантЛ. Катехшс. -  Арк. 72 зв., 73.
3 Рапов О. U. Русская церковь в IX -  первой трети XIII в. Принятие христианства. -  М., 

1988.-С . 77.
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Аскольда і Діра, за константинопольського патріарха Ігнатія”. Причому Л. Кревза 
вважав вірогідною участь у цьому хрещенні патріарха Фотія, на якого покладав 
відповідальність за незначне поширення хрещення'. Певні розбіжності у викладі 
цього питання між Л. Зизанієм та Л. Кревзою полягають, зокрема, в тому, що пер
ший з них писав про прибуття єпископа за розпорядженням патріарха, а другий -  
за наказом імператора. Що ж до інших етапів хрещення Русі, то виклад їх 
у “Катехізисі” та “Захисті церковної єдності” різний2.

В історіографії було звернено увагу на інформацію про хрещення Русі у другій 
половині IX ст. так званого Літопису Аскольда, розпочатого, як вважають, орієнтов
но 865-866 рр. За припущенням Бориса Рибакова, історичні повідомлення Літопису 
Аскольда відображено в окремих сюжетах Никонівського літопису* Свого часу ці 
повідомлення потрапили також до початкової редакції “Повісті минулих літ”. Проте 
у третій редакції цієї літописної пам’ятки (близько 1118 р.) усі згадки про християні
зацію Русі у 860-870 рр. вилучили редактори Мстислава Володимировича на догоду 
Володимировій легенді3. Михайло Брайчевський також виходив із того, що ремініс
ценції київського літописання IX ст. наявні в Никонівському літописі, а саме -  в епі
зоді, озаглавленому “О князи Рустемъ ОскольдВ”. Його продовжує виклад легенди 
про неушкоджене вогнем Євангеліє, який вийшов з-під пера Константина Порфіро
родного. Цей витяг із твору візантійського історика, гадав дослідник, взяли з грець
ких хронік (у Скиліци чи Зонара) давньоруські літописці або укладачі Никонівсько
го зводу4. Тим часом сучасні історики схиляються до думки, шо Аскольд і Дір на
справді були плодом уяви давньоруського книжника початку XII ст.5

1 Кгета І . Ор. сй. -  8 .224,225.
2 ЗизанійЛ. Катехізис. -  Арк. 72 зв. -  74; Кген^а Ь. Ор. сії. -  Б. 223-227.
’ У Никонівському літописі сюжет про Аскольда і Діра зводиться до такого: “О князи Рус

темъ ОскольдЪ. Роди же нарицаеміи Руси, иже Кумани, живяху въ ЕксинопонтЬ, и начата 
шгбновати страну Римляньскую, и хотяху поити и в Констянтиноград; но взъбрани имъ вьішній 
промысль, паче же и приточися им гнЪвъ Божій, и тогда възвратишася тщіи князи ихъ Асколдъ 
и Диръ. Василіє же много воиньствова на Агаряны и Манихеи. Сътвори же и мирное устроеніе съ 
прежереченными Русы, и преложи сихъ на христіанство, и обЪщавшеся хреститися, и просиша 
архіерЬя, и посла к ним царь”. Щодо легенди про неушкоджене вогнем Євангеліє, то у Никонів
ському літописі вона представлена у такому вигляді: “И внегда хотяху хреститися, и пакы уныша 
и рЬша ко архіерею: «аще не видимъ знамьініе чюдно оть тебе, не хощемъ быти хрестіане»; архі
єрей же рече: «просите еже хочете». Они же рЪша: «хощемъ, да ввержеши святое євангеліє во 
огнь, иже учить Христова словеса; да аще не згорить, будемъ христіане, и елика научиши насъ, 
сохранімь сіа и не преступимъ». И рече архієрей: «елика просите, будеть вамъ». Повелъ и сотво- 
риша огнь велій и въздЬвъ руїгЬ свои на небо архірей и рече: «Христе Боже, прослави имя свое!» 
И постави святое євангеліє во огнь, и пребысть много время вь немъ, и не прикоснуся его огнь. 
Сіє видЪвше Руси удивишася, чюдящеся силі ХристовЪ и вси крестишася” (Никоновская лето
пись // ПСРЛ. -  СПб., 1862. -  Т. 9. -  С. 13).

3 Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. -  М., 1963. -  С. 159-173,299.
4 Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси. -  К., 1989. -  С. 62,63.
5 Толочко О. Замітки з історичної топографії домонгольського Києва // Київська старовина. -  

2000. -  № 5. -  С. 144-157; Ричка В. Княгиня Ольга. -  К., 2004. -  С. 23-26,30-36; Ричка В. Кий -  Дру
гий Єрусалим (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). -  К., 2005. -С . 1&-24.
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Хоч би там як, а використання Л. Зизанієм відомостей про Аскольда і Діра ва
жливе з огляду на конструювання ним глибинної історичної схеми хрещення Ки
ївської Русі, зорієнтованої на Константинопольський патріархат, що поставало як 
аргумент у релігійній боротьбі православних з уніатами. Водночас такий напрямок 
конфесійних та культурно-історичних орієнтацій формував у сучасників Л. Зи
занія в Україні чуття прямої належності до давньоруської духовної та історичної 
спадщини, що перетекла у його актуальне сьогодення з тієї доби етноісторії, 
у якій закладалися моральні першооснови руського народу.

Згідно з версією автора “Катехізиса”, третє хрещення руських людей відбулося 
за понтифікату Константинопольського патріарха Феофілакта (933-956) під час від
відин столиці Візантії руською княгинею Ольгою. Вказівка автором “Катехізиса” на 
понтифікат Феофілакта як на час третього хрещення Русі загалом не суперечить даті 
хрещення Ольги в Константинополі, що постала у “Повісті минулих літ”, тобто 
джерелі, ключові змістові моменти якого щодо хрещення княгині Ольги, в тому 
числі хронологія цієї події, відтворено у низці літописних збірників1. Водночас по
зиція Л. Зизанія при висвітленні питання, про яке йдеться, вирізнялася специфікою.

Щоб мати певне уявлення про те, як у джерелах висвітлюється візит Ольги до 
Константинополя, коротко розглянемо, приміром, повідомлення візантійського ім
ператора Константина VII Порфірородного, що є у його творі “Ое сегетопш аиіае 
Вугапгіпае” (“Про церемонії візантійського двору”) і які проливають світло на офі
ційний прийом у Константинополі руської княгині Ольги. Цей твір являв собою 
офіційний обрядник, у якому викладено норми придворного етикету, а також наве
дено як ілюстрації факти, причому з найбільшою точністю. У п’ятнадцятому розділі 
другої книги цього трактату, присвяченому церемоніям офіційних прийомів інозем
них послів, описано дві аудієнції княгині Ольги. При написанні цього твору Конс
тантан Порфірородний спирався на офіційні протоколи прийомів, що їх складали 
нотарії відомства дрома (зовнішніх відносин) та державної скарбниці2. Отож порфі- 
родний письменник вельми скрупульозно відтворив деталі придворної церемонії, до 
якої мала причетність Ольга під час її перебування у царському палаці. Однак про її 
хрещення він зовсім не згадує, хоча ця подія, якщо вона справді відбулася, напевно 
була для імператора не менш значущою темою, аніж опис ним кліторію -  урочисто
го бенкету під час першого прийому “архонтісси” Ольги3.

1 Див.: Никоновская летопись. -  С. 29-30; Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструк
ция текста. -  М.; Л., 1950. -  С. 82-84; Тверская летопись // ПСРЛ. -  СПб., 1863. -  Т. 15. -  
С. 62-65.

2 Литаврин Г. Г. О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь // История 
СССР. -1981. - Л  5. -С . 174.

3 Литаврин Г. Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: Проблема 
источников // Византийский временник. -  М., 1981. -  Т. 42. -  С. 44.
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Прикметно, що Константин Порфірородний у переліку осіб з почту руської кня
гині, які отримали його подарунки, двічі згадав священика Григорія1. Цей факт спри
чинив дискусію серед дослідників. Приміром, М. Брайчевський доводив, що Ольга 
прибула до Константинополя вже християнкою, бо інакше неможливо було б включи
ти священика до складу руського посольства. До того ж, для проведення обряду хре
щення княгині Ольги знадобився б третій її візит до Влахернської церкви, якого на
справді не було2. Протилежну думку висловив Геннадій Литаврін: священик Григорій, 
котрий мав низький соціальний статус (згідно з прийнятим при дворі візантійського 
імператора семирозрядним табелем про ранги він посів тільки п’яте місце), не міг 
у пояті Ольги виконувати функції її духівника. Щонайбільше -  він виконував 
обов’язки священика для тих осіб руського посольства, які були християнами3

На думку А. Шахматова, Ольга була охрещена за патріарха Феофілакта (6364)
і прибула до Костантинополя вже християнкою (6366). Відповідна хронологія на
певно була у писемному джерелі, яке використав укладач Початкового літопису. 
За припущенням вченого, сюжет “Повісті минулих літ” про константинопольську 
подорож Ольги та її хрещення ґрунтується на двох незалежних одне від одного 
джерелах. У давнішому -  церковній оповіді про хрещення руської княгині самим 
патріархом (6463) та її смерть (11 липня 6477 р.) -  особу імператора згадано побі
жно. Цей твір і був використаний укладачем зводу. Відомості названого “доліто- 
писного” документа про хрещення і смерть Ольги потрапили також до статті Про
логу (11 липня). Тим часом друге джерело, про яке йдеться, зводилося до “казко
вих, народних” переказів про контакти руської княгині з візантійським імперато
ром, які залучив до літопису укладач Початкового зводу4.

Важливу інформацію про перебування Ольги в Константинополі та її хрещення 
містить твір “Пам’ять і похвала князеві руському Володимирові” (близько 1070 р.), 
автором якого був чернець Яків. На думку французького дослідника Жана-П’єра 
Аріньйона, інтерпольований у текст похвали князеві уривок про Ольгу має своїм 
першоджерелом давніший твір (так звану “Похвалу Ользі”), складений між 996 та 
1007 рр.5 У “Пам’яті і похвалі князеві руському Володимирові” є повідомлення про 
константинопольське хрещення Ольги й наречения її християнським іменем Олена, 
згідно з яким юна п’ятнадцять років прожила християнкою, наслідувала приклад 
“святої імператриці Олени”, а також про смерть княгині 11 липня 6477 р.6

1 Штриттер И. Известия византийских историков, объясняющие российскую историю 
древних времен и переселения народов. -  СПб., 1774. -  С. 54, 55; Лшпаврш Г. Г. Путешествие 
русской княгини Ольги в Константинополь: Проблема источников. -  С. 44.

2 Братевеюш М. Ю. Указ. раб. -  С. 106,107.
3 Литаврин Г. Г. Состав посольства Ольги в Константинополе и “дары” императора // Виза

нтийские очерки. -  М., 1982. -  С. 84,85.
4 Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. -  С. 111-118.
3 Аринъйон Ж.-П. Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение 

княгини Ольги // Византийский временник. -  М., 1980. -  Т. 41. -  С. 117.
6 Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха и житие Владимира по древнейшему 

списку // Краткие сообщения Института славяноведения. -  М., 1963. -  № 37. -  С. 67-70.
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Загалом питання про датування відвідин княгинею Ольгою Константинополя 
та її хрещення жваво дискутується в історіографії донині. Зокрема, висловлювали
ся припущення про візити Ольги до Константинополя -  946 р. (Г. Литаврін, Лю- 
дольф Мюллер), 955 та 957 рр. (Михайло Присьолков), 957 та 960 або 961 рр. 
(Володимир Пархоменко), про два прийоми Ольги у візантійського імператора 957 
р. (Сергій Висоцький, Анджей Поппе), хрещення княгині 954/955 р. (Герхард 
Подскальськи), 955 р. (М. Присьолков, Г. Литаврін), 959-960 р. (Ж.-П. Аріньйон), 
навесні або влітку 960 р. (Дмитро Оболенський).

Позиція ж Л. Зизанія щодо хрещення княгині Ольги загалом зводилася до та
кого: “Трегїе крщєнїе людєл* рускимь <ш Фєфилакта блженнаго патрїаха 
Цряграда. Єгдаже бъ в ЦрЬградБ великая кгня Ольга, жена Игорева, баба великга 
кнзя Владимира, нареченная во стам крщенїи Єлена, со многими боляры своими 
крщена бв, во время греческага цря Иванна Цымисххя и при патрїарсБ блженнЪм 
Василїи Скамєндріина. В лВта 6463, а сот ржства Хрства 963 лЬта. Сїє бысть 
в третїе время русюш людем крщенїе”2.

Як бачимо, за версією Л. Зизанія, нову віру руські люди приймають від патріар
ха Феофілакта. Водночас цю подію віднесено до правління імператора Іоанна 
Цімісхія та патріаршества Василія Скомодрена. Наголошено також на тому, що 
охрестилася не лише Ольга, а й частина її почту. Тобто, і в цьому випадку автор 
“Катехізиса” писав про певне колективне хрещення, що вочевидь вкладалося у його 
тлумачення християнізації Русі, згідно з яким кожен етап цієї християнізації означав 
сходинку у хрещенні руського народу, а не тільки індивідуальне хрещення князів.

Впадає в очі, що опис Л. Зизанієм третього хрещення Русі за княгині Ольги 
нагадує відповідну схему 3. Копистенського. Водночас, на відміну від останнього, 
автор “Катехізиса” не розглядав можливі варіанти хрещення Ольги -  по-перше, за 
імператора Константина VIII і патріарха Феофілакта, по-друге -  за імператора Іо
анна Цімісхія та патріарха Василія Скомодрена, а сприймав перелічених вище 
осіб, за винятком Константина VIII, як таких, що причетні до третього хрещення 
Русі. Окрім цього, Л. Зизаній дотримувався іншого датування зазначеної події, про 
що детальніше йтиметься ниже.

У “Катехізисі”, подібно до текстів “церковної” оповіді про Ольгу та “Похвали 
княгині Ользі”, йдеться про хрещення руської княгині патріархом і не подано жо
дних відомостей про її взаємини з імператором. І в “Катехізисі”, і в “Похвалі кня
гині Ользі” християнське ім’я княгині, Олена, наведено без будь-яких паралелей із 
матір’ю Константина Великого (“кгня Ольга, жена Игорева, баба великга кнзя 
Владимира, нареченная во ста« крщенїи Єлена”), на відміну, наприклад, від “По
вісті минулих літ”, де вжито відповідне порівняння (“Бъ же речено имя ей во кре
щенья Олена, якоже и древняя царица, мати Великого Костянтина”)3. Це доволі 
прикметна деталь з огляду на те, що, за спостереженням Ж.-П. Аріньйона, у тексті

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Докладніше див.: Ричка В. Княгиня Ольга. -  С. 144-162.
2 Зизаній Л. Катехізис. -  Арк. 73.73 зв.
3 Повесть временных лет. -  С. 44.
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“Похвали Ользі”, на відміну від таких творів, як “Повість минулих літ”, “Пам’ять 
і похвала князеві руському Володимирові”, “Слово про закон і благодать” митро
полита Іларіона, немає паралелей між Ольгою-Оленою та Оленою, матір’ю Конс
тантина Великого, шо підтверджує давність цього твору1.

У “Катехізисі” та в “церковній” оповіді про Ольгу одна й та сама дата хрещення 
руської княгині -  6463 р. У “Похвалі княгині Ользі”, як зазначалося, стверджується, 
що Ольга прожила християнкою 15 років, а померла 6477 р. Тим часом з’ясовується, 
що Л. Зизаній у своїх хронологічних розрахунках хрещення княгині Ольги спирався 
на особливу систему хронологічних координат. Отже, автор “Катехізиса” відносив 
приїзд руського посольства в Константинополь і хрещення Ольги до 6463 р. від 
створення світу, або до 963 р. від народження Ісуса Христа. В цьому випадку засто
совано не традиційну для давньоруських літописів візантійську систему літочислен
ня (5508 р. від створення світу), а так звану александрійську, або анніанську (5500 р. 
від створення світу). За спостереженням Б. Рибакова, автори найдавніших давньору
ських літописних записів IX ст., вказуючи точні дати, спиралися саме на александ
рійську систему літочислення, яку використовували, зокрема, у Болгарії, звідки, 
ймовірно, вона потрапила на Русь. Цієї системи вжито у “Літописці вскоре” патріар
ха Никифора, з яким були обізнані руські книжники. Характерне для давніх прото
графів руських літописів написання дат за олександрійською ерою наявне у кількох 
записах про руську історію IX ст., що потрапили до Никонівського літопису. Ще 
однією особливістю згаданих протографів (Літопис Аскольда) був відлік років від 
епохи імператора Михайла III (у Никонівському літописі є усього три такі повідом
лення). Як гадав Б. Рибаков, це пов’язано з успішним нападом русичів у 860 р. на 
Константинополь. М. Брайчевський доводив, що хронологічним репером у цьому 
разі має бути хрещення Русі у 860 р.* Якщо у IX ст. руські літописці використовува
ли александрійську систему літочислення, то вже у Х ст. на Русі почали застосову
вати у хронологічних розрахунках візантійську ер /.

Отже, Л. Зизаній представив доволі оригінальну версію хрещення княгині 
Ольги, яка, утім, не позбавлена суперечностей. Зокрема, автор не пояснив, чому 
в нього до цього хрещення 963 р. мали стосунок два патріархи -  Феофілакт і Ва- 
силій Скомодрен, а також імператор Іоанн Цімісхій, який вступив на престол тіль

1 Ариньйон Ж.-П. Указ. раб. -  С. 117.
* На думку Ж.-П. Аріньйона, похід 860 р. русів на Костантинополь не був пов’язаний із Ру

ською державою і, відповідно, хрещення русів, про яке згадував патріарх Фотій, не мало стосун
ку до цієї держави. Як зазначив дослідник, “Руси, що нападають на Константинополь 18 червня 
860 р., в жодному разі не приходять з Руської держави, вже заснованої на «шляху з Варяг у Гре
ки». Ці руси є членами варяго-слов ’янського племені, яке зробило чи не останній свій напад
і підійшло до столиці Візантії після тривалих і далеких мандрів. Після невдачі свого походу руси 
повертаються туди, звідки вони відпливали, тобто в Тавриду-Хозарію, де місія Костянтина- 
Кирила відразу поспішила навернути їх до віри” (Аріньйон Ж.-П. Дипломатичні зв’язки між 
Візантією та Руссю з 860 по 1043 рр. // Хроніка-2000. Український культурологічний альма
нах. -1995. -  Вип. 2-3. -  С. 31).

2 Рыбаков Б. А. Указ. раб. -  С. 163-165; Брайчевский М. Ю. Указ. раб. -  С. 77.
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ки 11 грудня 969 р. Загалом, зазначена JI. Зизанієм дата хрещення княгині Ольги, 
вирахувана ним шляхом переведення 6463 р. від створення світу на 963 р. від на
родження Ісуса Христа з використанням олександрійської системи літочислення, 
не зустрічається у працях тогочасних книжників.

Як випливає з твору JI. Зизанія “Катехізис”, завершальний, четвертий етап 
хрещення Русі пов’язаний з іменем князя Володимира Святославича: “Чєтвєртоє 
жє крщєнїє Рускїя земли бысть, єгда кнзь великім Владимирь кієвскім и всєа Русій 
крстися в Херсоні градЬ вь лЬта 6496 и нареченъ бысть во стам крщєнїи Василїм. 
И во второе лЬто по крщєнїи своем прїидє в Кієвь градъ со всЪм причтам 
црквнам, и нося с собою вся сосоуды црквныя и стыя иконы, и чстныя крсты, 
и тако повелВ крститися всем земли РустЬи, в лБта 6497, <ш стых патрїахь, со/и 
Николы Хрусоверха, или от Сисинія, или сот Сергія архиєпспа новгородского, 
при МихамлЪ митрополитЁ кієвскам и прочихъ архїєреовь и презвитерсов. 
Крестишажеся людїє прежде в КиевЪ на ПочайнЬ рецЬ, таже и повсюду. Сїе же 
бысть четвертое время руским людєм крщєнїє во время црем Цря Града братїи ро
дных Василїя и Констянтина. По крщєнїи же єгда прозрЪ великім кнзь Владимеръ 
и сестру ихъ Анну поятъ себь в жену”1.

Названі в цьому уривку ієрархи візантійські імператори Василій і Константин, 
а також ієрархи православної церкви, які гадано мали причетність до хрещення 
Русі за князя Володимира -  Микола Хрусоверх, Сисиній, Сергій -  фігурують та
кож у “Палінодії” 3. Копистенського (в останньому творі про Сергія сказано не як 
про новгородського архієпископа, а як патріарха, а також не згадано про київсько
го митрополита Михайла).

Згадані у “Катехізисі” JI. Зизанія православні ієрархи, які могли мати стосунок до 
хрещення Русі часів князя Володимира -  патріархи Микола Хрусоверх, Сисиній, Нов
городський архієпископ Сергій та Київський митрополит Михайло -  не фігурують 
у “Повісті минулих літ”. Щоправда, в обох творах у розповіді про хрещення Володи
мира частково збігається сюжетна канва й трапляються подібні словосполучення (“со
соуды црквныя”, “стыя иконы”, “поять себь в жену” (“Катехізис”); “съсуды церков- 
ныя”, “иконы”, “поемъ царицю”2 (“Повість минулих літ”). При висвітленні корсунсь- 
кого та київського епізодів Володимирового хрещення автор “Катехізиса” зробив зміс
тові акценти, яких немає у “Повісті минулих літ”: наголосив на нареченні Володимира 
християнським іменем Василій у Корсуні; повернення князя до Києва та хрещення киян 
датував не 988, а 989 p.; стверджував про хрещення киян у Почайні, а не у Дніпрі.

Як можна було переконатися, православні автори першої половини XVII ст., 
котрі, значною мірою спираючись на праці польських хроністів XVI ст., обстою
вали думку про хрещення Русі у декілька етапів, починаючи від хрестительської 
місії Андрія Первозванного. Висновки, яких дійшли українські книжники зазначе
ного часу, незалежно від того, відповідали вони історичним реаліям, чи ні, стали

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Зизаній JI. Катехізис. -  Арк. 73 зв., 74.
2 Повесть временных лет. -  С. 80.
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відображенням їхніх творчих зусиль щодо знайдення у давньоруському минулому 
моральної опори для своїх сучасників-співвітчизників, утягнутих у релігійну бо
ротьбу за завоювання достойного місця у Речі Посполитій поряд з іншими наро
дами. Це була своєрідна спроба інтелектуальної відповіді на політичний запит, що 
сформувався на той час в українському суспільстві. Причому ця відповідь стиму
лювала процеси культурно-історичної самоідентифікації українського етносу, 
принаймні освічених верств. Висвітлення українськими книжниками історичної 
традиції християнізації Русі творило певний моральний фундамент і допомагало 
сучасникам усвідомити надійність та престижність своїх першовитоків, що так чи 
так позначалося на орієнтаціях їхньої історичної свідомості, котра була важливим 
компонентом ранньомодерної національної свідомості.

Прикметною щодо цього є думка, висловлена у творі анонімного православно
го автора “Порада щодо благочестя” (1621). Судячи з усього, цей автор був духов
ною особою. Його твір мав підзаголовок “Рада і спосіб, як у народі руському віру 
та догмати Східної Церкви утримати й ростити, й аби митрополити та єпископи не 
переводилися” і фактично був спрямований на те, щоб з урахуванням уроків 
Берестейської церковної унії 1596 р. зміцнити та зробити сильною православну 
церковну ієрархію. Серед відповідних заходів, які пропонував утілити в життя ав
тор “Поради щодо благочестя”, був і такий: “Оскільки святий Андрій, апостол, 
перший архієпископ константинопольський, патріарх уселенський і руський апос
тол, ноги якого стали й на Київських горах, і Русь очі його бачили, а вуста благо
словили, і насіння віри в нас посіяв -  слушна й побожна є річ відновити празника 
його хвалебно й нарочито. Воістину русь нічим не є від інших народів східних 
менша, мала ж бо й вона в собі апостола-проповідника”1.

Як бачимо, у цьому творі певні “академічні” питання хрещення Русі набули 
актуального для православних України 1620-х років політичного та конфесійно- 
ідеологічного підтексту. Адже автор “Поради щодо благочестя” пропонував при
ділити особливу увагу плеканню культу Андрія Первозванного -  “Руського Апос
тола”, який проповідував на Київських горах та благословив населення Русі. Цей 
автор виходив із засновку, що наявність у руського народу “свого” апостола є точ
ною ознакою того, що цей народ у культурно-історичному плані нічим не посту
пається іншим християнським народам.

2. Відроджена Руська церква та Руський Єрусалим

Наявна у “Палінодії” 3. Копистенського, “Катехізисі” Л. Зизанія та деяких ін
ших творах першої половини XVII ст. духовна проекція апостольської проповіді 
Андрія Первозванного і його хрещення Русі на Київ була ідейно близькою до тези 
про відродження за дивним Божим промислом Руської (українсько-білоруської

1 Анонім. Порада щодо благочестя [1621 року] // Тисяча років української державності / 
Упоряд. В. Шевчук. -  К., 2001. -  Т. 2. -  Кн. 2 (переклад В. Шевчука). -  С. 280-285.
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Церкви), що прийшло від Священного Града Єрусалима через відновлення 1620 р. 
в Україні Єрусалимським патріархом Феофаном православної церковної ієрархії, а 
також узгоджувалася з образом міста над Дніпром як “Другого Єрусалима”, “Бо- 
гохранимого Града” -  такі ідейні мотиви періодично експлуатували тогочасні пра
вославні книжники та ідеологи.

___________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

Фрагмент плану Єрусалима з праці 1613 р. Хрістіана ван Адріхема:
АсігісИет Ск усіп. Пеаігит Теггае Бапсіае еі ВіЬІісагит НізЮгіаит. 1613

Щодо звернень авторів першої половини XVII ст. до метафоричного означен
ня Києва як Другого Єрусалима, то корені цієї традиції сягали давньоруських ча
сів. Відомо, що до заснованої 324 р. Константаном Великим столиці Візантійської 
імперії -  Константинополя -  прикладали назву Новий Рим, у якій відобразилася її 
імперська сутність. Тим часом інша назва Константинополя -  Новий Єрусалим -  
означувала духовно-релігійну першість цього міста у християнському світі, а та
кож богообраність Візантії. Проявом наслідування у містобудуванні Константино
поля зразка Єрусалима стало, зокрема, спорудження кафедрального собору святої 
Софії, який відповідав Єрусалимському Храму, а також імператорського палацу, 
прообразом якого був палац Соломона. Таке символічне пересадження Єрусалима
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на новий ґрунт було характерним також для середньовічних міст, які перебували 
в орбіті візантійських культурних та релігійних впливів, наприклад болгарських 
Тирново та Преслава. Першим давньоруським містом, яке також приміряло на се
бе роль Другого Єрусалима, став Київ. На думку Володимира Рички, у творах дав
ньоруських книжників порівняння Києва з Єрусалимом насправді означало насам
перед уподібнення міста над Дніпром до столиці тогочасного православного 
світу -  Константинополя, яка виступала символічним замінником Священного 
Града Єрусалима, одним з епітетів якого був “Богохранимий Град”. У давньорусь
кій релігійно-політичній думці Константинополь -  Новий Єрусалим поставав як 
осереддя християнського світу, святе Царство Христа, яке постійно пересувається 
у своєму містичному бутті аж до кінця віків. З одного боку, це засвідчувало ви
знання джерел віри, а з іншого -  було специфічним виявом політичної самосвідо
мості давньоруської церковної еліти, в якій, за аналогією з Константинополем, 
Київ уподібнювався до Нового Єрусалима. У формуванні міського простору сто
лиці Київської Русі простежувалася орієнтація на константинопольський зразок, 
що втілилося, серед іншого, у зведенні в Києві храму святої Софії, а також обо
ронних споруд із Золотими воротами. Останні сприймали як “браму до всього 
християнського царства”, біля них, очевидно, за участю вищого духовенства уро
чисто зустрічали князів із подальшою церемонією посадовлення їх на великокня
зівський стіл. Згідно із середньовічними стереотипами свідомості, подібні урочис
ті в’їзди до столиці означали набуття/легітимацію влади, вони могли сприйматися 
як символічний діалог володаря з Богом і народом1.

Зазначимо, що пізніше Іов Борецький по висвяченні його на митрополита та
кож удався до урочистої церемонії в’їзду до Києва, яка відбулася з використанням 
символіки Золотих воріт (детальніше про це йтиметься у частині II, розділ VI). 
Що ж до давньоруської ідеї уподібнення Києва до Константинополя як символа 
Священного Града Єрусалима, то деякі сучасні дослідники ставлять під сумнів те, 
що вона виникла вже у ті часи. Як припускає Руслана Демчук, для цього насправді 
не було вагомих політичних та ідейних причин, оскільки у давньоруській свідомо
сті не існувало сформульованої імперської парадигми, а ідея “imitatio imperii” не 
стала актуальною для Київської держави. Через це тогочасна київська містобудів
на програма, попри використання таких назв константинопольських прототипів, як 
“Софійський собор”, “Золоті ворота”, фактично була звернена до Священного 
Града Єрусалима. Наприклад, в архітектурному образі Золотих воріт Києва (поєд
нували у собі вежу з проїздом та надбрамний храм) виразно простежується проек
ція на комплекс Гробу Господнього в Єрусалимі. У “Слові про Закон і Благодать” 
Іларіона київський Софійський собор прямо зіставлено з Єрусалимським храмом -  
символом Небесного Єрусалима. У давньоруських джерелах немає порівняння 
Києва з Константинополем. Водночас автор “Пам’яті і похвали князеві руському 
Володимиру” називає Київ Другим Єрусалимом, уподібнюючи його до Священно-

1 Ричка В. Княгиня Ольга. -  С. 88-98,110-112.
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го Града. Про відсутність у цьому випадку посередництва Константинополя вка
зує, на думку дослідниці, використана нумерація -  “Другий”. Це означає, що місто 
над Дніпром безпосередньо перебирало на себе святість Єрусалима. Підтверджен
ням набуття Києвом сакрального статусу “Нового”, “Другого” Єрусалима може 
бути і його літописне означення як “матері міст”, оскільки, згідно з біблійною тра
дицією, так іменували Єрусалим. Як наголошує Р. Демчук, на київському грунті 
було сформовано ідею “Святої Русі” в сенсі особливого сакрального царства, що 
постає посередником між земним та небесним. Причому цей образ світу тяжів до 
духовної “Святої землі”, яку на землі уособлював Єрусалим1.

Н. Яковенко звернула увагу на те, що в Україні протягом 1620-1640-х років 
церковні інтелектуали, які послуговувалися метафорою “Київ -  Другий Єруса
лим”, переосмислили стару легенду про це місто як “матір руських міст”. Причому 
це було зроблено в межах обґрунтування ідеї богообраності руського народу ран- 
ньомодерного часу. Зокрема, вже 1621 р. київський митрополит Іов Борецький 
писав про Київ як про “Богохранимий град”, “Другий Єрусалим”, розуміючи он
тологічну подібність між Києвом та Єрусалимом як сакральними центрами. Однак 
уже 3. Копистенський волів розглядати Єрусалим як символ Царства Небесного
і був проти того, аби метафорично позначати Другим Єрусалимом будь-яке місто. 
Тим часом у часи посідання київської митрополичої кафедри Петром Могилою 
таку метафору застосовували до Києва. Причому наголос на містичній сутності 
Києва, через який проходить дорога до Торного Єрусалима”, поставав як аргу
мент на користь богообраності руського народу2.

За спостереженням С. Плохія, причетність Єрусалимського патріарха до віднов
лення вищої православної церковної ієрархії Київської митрополії послужила ство
ренню “підґрунтя для розвитку концепції Києва як другого Єрусалима”. 
І. Борецький навіть називав підвладну йому митрополію “київською єрусалимсь
кою”. Однак за перебування на київській митрополичій кафедрі П. Могили традиція 
уподібнювати Киш до Єрусалима модифікувалася порівняно з часами митрополита 
І. Борецького. Київ почали порівнювати насамперед із Сіоном, а не Єрусалимом. 
Таку зміну ідейних акцентів було зумовлено тим, що П. Могила отримав посвячення 
з Константинополя, а не від Єрусалимського патріарха -  як І. Борецький3.

Тим часом Сергій Савченко стверджує, що ідеологія “Богохранимого Града” 
актуалізувалася у київській православній ідеології через тогочасну конфесійну 
полеміку, а саме -  потребу “обгрунтування вищості і авторитетності Єрусалима (а 
відтак, Києва) перед Римом”. Причому дослідник схильний вважати, що “підне
сення геополітичної суб’єктності Києва до рівня усвідомлення себе сакральним 
центром вселенської православної імперії -  один із яскравих фактів інтелектуаль
ного життя в Україні XVIIст”. Більше того, він припускає, що київські ідеологи

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Демчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України. -  К., 2008. -  С. 59,61-63,67.
2 Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії! уявлень та ідей в Україні XVI- 

XVII ст.-С . 296,297,327-330.
3 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 335,355.
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XVII ст. плекали власні далекосяжні імперські плани, прагнучи використати мос
ковського царя як інструмент для втілення цих планів у життя. Причому помисли 
зазначених ідеологів та їхніх послідовників були спрямовані-на те, щоб Київ став 
містичним центром православної імперії, в якій під владою російських самодерж
ців настане “есхатологічне завершення історії Русі”1.

Як можна переконатися, у вітчизняній історіографи висловлено різні суджен
ня щодо звернень київських православних інтелектуалів першої половини XVII ст. 
до ідеї Києва -  Другого Єрусалима. Її сприймають як певну метафору, пропаган
дистський символ, що вписується у теорію богообраного народу; розглядають за
значену ідею крізь призму зацікавлень православних митрополитів обставинами 
власного сходження на митрополичу кафедру; пояснюють її актуалізацією конфе
сійної полеміки та фактично надають вислову “Київ -  Другий Єрусалим” статусу 
політично значущої містичної концепції.

Той факт, що київські православні ідеологи взяли на озброєння тезу “Київ -  
Другий Єрусалим”, ще не означає, що вони витворили цілісну, теоретично деталь
но розроблену концепцію. За великим рахунком, ідеться про принагідні порівнян
ня Києва з Єрусалимом, наявні у деяких тогочасних писемних джерелах. Спираю
чись на такі висловлювання, не завжди чітко можна простежити їхню концептуа
льну спрямованість та дійти однозначних висновків. Відтак потрібно більшу увагу 
зосереджувати на контексті, в якому у писемних джерелах ужито вислів “Київ -  
Другий Єрусалим”.

Певне уявлення про ідейну націленість зроблених І. Борецьким порівнянь Києва 
з Єрусалимом дає окружна грамота митрополита, адресована православним -  
“всходнее правдиве католицкое церкве вызнаня славного російского народу лю- 
демь” (грудень 1621 р.). Цей документ вирізняється активною антиуніатською про
пагандистською спрямованістю. Зокрема, в ньому наголошено, що гнана Руська це
рква чудесно відродилася завдяки Божому промислу. Причому це відродження при
йшло “зь самого благосвеного міста Іерусалима”, тобто воно, з огляду на святість 
Єрусалима, є найбільш довершеним, правдивим і законним. Те, що усі новопостав- 
лені руські архієреї були рукопокладені патріархом Східної церкви (“огь всходу”), 
підтверджує, що через відновлену православну ієрархію у Руській церкві відродила
ся правдива східна “святиня”, що має безумовно надійну духовну основу (“На доб- 
ромь бовБмь фундаментЬ сіонскаго благословенства єсть фундована”).

Морально напучуючи православних та закликаючи їх твердо триматися віри, 
І. Борецький звернувся до них із такими словами: “маючи на памяти іерусалимс- 
кую святницу, до которое за разказомь Божимъ всеюдское и ізраильское царство 
на каждый годь набожество отдавати приходити повинно было, знаючы каждый
о своемъ власномъ свитители до богоспасаемого мЪста Кіева, второго руского 
Іерусалима, прынамней въ духовныхъ пилныхъ коли трафится потребах, минаючы

1 Савченко С. Московія очима України-Руси ХУІ-ХУІІ ст. // Сопб^еткая. Ювілейний збір
ник на пошану Ярослава Ісаєвича / Ред. М. Крикун (Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність: Збірник наукових праць). -  Вил. 15. -  С. 291,292,294.
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унитскую безбожную яму, если мило спасеніе, абыся не лЪнилъ приходити 
и присылати”1.

З наведеного документального уривку бачимо, що І. Борецький представив 
для православної пастви Речі Посполитої Київ як християнський православний 
центр, тотожний з Єрусалимом за своєю сакральною інструментальною сутністю -  
давати духовний порятунок вірним. У цьому разі Київ феноменологічно відпові
дав також статусу Константинополя -  “Нового Єрусалима”, “Богохранимого Гра
да”, якому канонічно була підпорядкована Київська митрополія. Причому в грамо
ті, що її розглядаємо, її автор однозначно підтверджував підпорядкованість Київ
ської митрополії Константинопольському патріархату, від якого на Русь прийшла 
християнська віра (цю думку висловлено у формі дорікання уніатові -  відступнику 
від стародавньої батьківської віри: “онъ не вдячний чловЪкъ отца и пастыря свого 
народові россійскому зъ вЬковь належнаго патріарха константинопольскаго, пре- 
зъ котораго и поганское слЪпоты збылъ и свЬтомъ Тройческаго познаня освічень 
есть, послушенства зреклся и віру отцевскую выродившись оть нее стратилъ”)2.

Проте І. Борецький вочевидь не розумів під Єрусалимом Константинополь. 
Адже достатньо очевидним є те, що він волів наділити Київ сакральною роллю Гор
ного Єрусалима. Причому функції останнього, згідно з розумінням І. Борецького, 
місто над Дніпром виконувало у межах Київської митрополії. На це вказує та обста
вина, що, в цьому випадку, І. Борецький звертався насамперед до тих вірних митро
полії, які з певних причин не могли вирішити свої релігійні проблеми та знайти для 
себе духовну розраду у власній єпархії. Відтак він наполегливо радив їм за потреби 
(“въ духовныхъ пилныхъ коли трафится потребах”) іти за порятунком до столиці 
митрополії -  Києва як Другого, Руського, Єрусалима, оминаючи “уніатські безбож
ні ями”, тобто конфесійні пастки, розставлені уніатами, оскільки на тих, хто у них 
потрапить, чекає, попереджав православний митрополит, духовна погибель.

І. Борецький наприкінці своєї грамоти, зокрема, зазначив: “3 Богоспасаемаго 
града Кіева”3, тобто і в цьому випадку він підніс Київ до священного рівня Єруса
лима, використавши один з епітетів останнього -  “Богохранимий Град”. Загалом 
є достатньо очевидним, що розставлені в окружній грамоті І. Борецького до пра
вославних вірних київсько-єрусалимські акценти не переслідували якихось глоба
льних геополітичних політико-конфесійних цілей на кшталт перетворення міста 
над Дніпром на містичний центр православної імперії. Насправді Київський мит
рополит, якого 1620 р. висвятив Єрусалимський патріарх Феофан (так само, як 
інших православних архієреїв Київської митрополії), безперечно був зацікавлений

1 Окружне послання І. Борецького до православних, 15(25).ХП 1621 // Голубев С. Киевский 
митрополит Петр Могила и его сподвижники. -  Т. 1. Опыт исторического исследования (Прило
жения). -  С. 263.

2 Грамота І. Борецького до усіх православних Київської митрополії, 15(25).ХП 1621 // Голу
бев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. (Опыт исторического исследова
ния). Приложения. -  Т. 1. -  С. 262,263,264.

3 Там же. -  С. 264.
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у тому, щоб прищепити думку православним мирянам про Київ як сакральну ду
ховну столицю усіх православних Речі Посполитої. Через це І. Борецький неодно
разово звертався у своєму окружному зверненні до вірних до єрусалимської теми. 
Власне, він наголошував, що Руська церква завдячує своїм духовним відроджен
ням особливій Господній ласці, адже її чудесний порятунок, відновлення та легі
тимація ієрархії постали від священного для християнства джерела -  Єрусалима. 
Загалом, у митрополичій грамоті ідеологема Києва -  Другого Єрусалима зводила
ся до такого: місто над Дніпром як столиця Київської митрополії, канонічно під
порядкованої Константинопольському патріархату, не уподібнювалося до Конста
нтинополя -  своєрідного замінника Священного Града Єрусалима, а поставало 
у самодостатній ролі Руського Єрусалима, Горного Града, що випромінює святість 
для усієї Руської землі, дає надію, тверду опору та духовний порятунок право
славним й оберігає їх від падіння в “уніатські безбожні ями”.

Послідовне конструювання І. Борецьким святості Києва, розраховане на широ
кий загал православних мирян, постало також у його грамоті до них від 9 (19) травня 
1626 р. У цьому документі він змушений був виправдовуватися від чуток та підозр 
щодо намірів Київського православного митрополита, а також Полоцького архієпи
скопа Мелетія Смотрицького порозумітися з уніатами та визнати владу Папи Рим
ського. Отож, автор цієї грамоти, який прагнув якомога переконливіше спростувати 
подібні підозри, звертався як до аргументу, зокрема, до тези про безгрішність та са
кральну легітимаційну довершеність висвячення Єрусалимським патріархом ієрар
хів Київської митрополії. Він писав про “нинішню з Єрусалима відновлену святи
ню”. Наголошував на тому, що це правдива святиня, вона постала через висвячення 
в Україні Єрусалимським патріархом православних церковних ієрархів, і останні є її 
носіями, перебувають “при святыни оть востока обновленой”. Відтак згадані накле
пи на православних архієреїв є сатанинськими підступами проти правдивої святині, 
Божого дару, посланого з Єрусалима (ганячи анонімного наклепника, І. Борецький 
звинуватив його у тому, що він “насъ святителей православныхъ за отступники уда
ти, церковь православную, духовенство и людь посполитий потрвожити, вь особах 
нашихъ святыню правдивую Іерусалимскую и самыхъ смиренныхъ насъ въ огиду 
и въ обридливость всЬмъ привести и великое смуты межи православними наполни- 
ти и напріятелей церковныхъ утВшити важился. Смирененіе наше задивовавшися 
тому злохитрству сатанинскому, а видячи яко незбожне хочеть діаволь и того дару 
Божого з ласки его святое присланое оть святого мЪсга Іерусалима народа напгь 
и церковь нашу рускую зь истины злупити”)1.

Звертаючись з посланням до православних мирян, що було витримане в окресле
ному вище ідеологічному ключі, І. Борецький вочевидь підносив сакральну значу
щість для Руської церкви духовної та церковно-адміністративної столиці митрополії -  
Києва. Прикметним щодо цього є і початок грамоти Київського митрополита, яку він

1 Грамота 1. Борецького до усіх православних Київської митрополії, 9(19). V 1626 // 
Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. (Опыт исторического иссле
дования). Приложения. -  Т. 1. -С . 279,280,281.
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Фрагмент плану Єрусалима з праці 1613 р. Хрістіана ван Адріхема:
Adrichem Ch. van. Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiaum. 1613

адресував “ВсгЬмь посполите православнымъ такь духовнымъ яко и свБцкимъ вели
коименитого російского роду церкве святое восточное и нашого смиренія братіямь 
и сыномъ въ Духу намшппимъ ласка, покой и милосердіе оть вседержителя Бога, 
и свягВйшое столицы метрополій Киевское оть Іерусалима и оть вселенскаго патриа
рхи отца и пастыра нашего Архиепископа Конъстантинограда благословеніе”1.

Як можна переконатися, Київський митрополит звертався до православних, 
благословляючи їх Божою ласкою, покоєм та милосердям, що було водночас бла
гословенням, по-перше, від “найсвятішої столиці митрополії”, тобто Києва, по- 
друге -  Єрусалима (від якого була оновлена “святиня” у Руській церкві), а також 
Константинопольського патріарха, або у переносному значенні -  Костантинополя 
(владі якого підлягала Київська митрополія). Тобто, місто над Дніпром фактично 
виявилося вписаним у сакральний трикутник Київ -  Єрусалим -  Константинополь, 
що, з одного боку, було наочним доказом нерозривної єдності Руської (українсько- 
білоруської) та Східної церков, по-друге, доводило виняткову сакральну роль та 
значущість Києва як духовної столиці для усіх православних Речі Посполитої.

1 Там же. - С. 279.
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І. Борецький звертався до теми Єрусалима як священного джерела відродження 
Православної церкви Речі Посполитої і фактично прирівнював Київ до Священного 
Богохранимого Града Єрусалима не тільки у своїх зверненнях, адресованих широкій 
православній аудиторії Речі Посполитої, а й на рівні політичних контактів із москов
ським царем. Ідеться про його чолобитну цареві Михайлу Федоровичу від 24 серпня 
(З вересня за н. ст.) 1624 р., у якій Київський митрополит, зокрема, акцентував увагу 
на тому, що він сам, а також інші архієреї Київської митрополії, рукопокладені в сан 
Єрусалимським патріархом Феофаном. Вочевидь цей сюжет було внесено до чоло
битної з метою легітимації митрополичого статусу автора цього документа в очах 
царської влади. Про це виразно сигналізує той факт, що І. Борецький наголосив на 
здійсненні Феофаном в Україні акту відновлення вищої ієрархії Православної церк
ви вже по його поверненні з Московської держави (“странствующаго от пресветлое 
державы ти московские”)1. Тобто, у чолобитній спеціально для Михайла Федорови
ча, хоча і непрямо, було зроблено паралель між святительською місією Єрусалимсь
кого патріарха у Московській державі, де він висвятив Московського патріарха Фі- 
ларета Романова (батька царя), та відновленням Феофаном вищої православної ієра
рхії Київської митрополії, що напевне розглядалося І. Борецьким як неспростовний 
для царя доказ легітимносгі цієї ієрархії.

Наприкінці своєї чолобитної І. Борецький написав, зокрема, що він послав 
єпископа Луцького та Острозького Ісакія Борисковича для таємних політичних 
переговорів із царем: “И молимся преславному царствию твоєму, да сподобиши 
и сего свободна прийти ко своєму пресветлому лицу, яко носяща благословенне от 
святейшого престола митрополии киевскоя иерусалимское и мужа в всем верна 
и тайну царскую могуща сохранити. Ему же, да вверится пречудная и многомило
сердная держава твоя с всякими щедротами, молюся и милости христовы и благо
словения пресвятого живоприемного гроба владычня, иже в Иерусалиме, от мит
рополии киивскоя препосылаю в свое недостоинство и с прилежными молитвами 
царской ти памети благости вручаю. 3 обители архангеловы храма Златоверха 
в богоспасаемом граде Киеве”2.

3 наведенного текстуального уривку випливає, що І. Борецький розглядав сво
го посланця до царя (єпископа Ісакія) як такого, котрий має усі повноваження для 
ведення переговорів. Адже він отримав на це благословення від Київського мит
рополита, котрий, отже, сидить на “найсвятішому престолі митрополії київської 
єрусалимської”. Пишучи про “митрополію київську єрусалимську”, І. Борецький, 
звісно, не мав на увазі її підпорядкування Єрусалимському патріарху. Насправді, 
як можна судити, в такому визначенні Київської митрополії відобразилося переко
нання І. Борецького у тому, що Руська церква відродилася від Священного Бого
хранимого Града Єрусалима, набувши водночас власний, Руський Єрусалим -  Київ. 
Вочевидь через це адресант московського царя спрямовував у Москву своє благо

1 I. Борецький до Михайла Федоровича, 24.VIII (3.1Х). 1624 // Воссоединение Украины 
с Россией: Документы и материалы. -  М., 1953. -  Т. 1. -  С. 47.

2 Там же. -  С. 47-48.
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словення від Гробу Господнього від Київської митрополії, власне її столиці -  “Бо- 
гохранимого Града Києва” як духовного еквівалента Єрусалима Сходу.

Загалом, витворення в інтелектуальній та політико-конфесійній атмосфері Ки
єва першої половини XVII ст. ідеї відродженої від Єрусалима як священного дже
рела християнської віри Руської церкви та фундування на київських пагорбах ду
ховної столиці православних Речі Посполитої, Богохранимого Града, Руського 
Єрусалима -  Києва, спиралося не тільки на факт відновлення Єрусалимським пат
ріархом Феофаном вищої церковної ієрархії Київської митрополії. Як уже зазначе
но, цьому слугувало також звернення православних книжників до переказу про 
апостольську проповідь Андрія Первозванного та здійснене ним перше хрещення 
Русі. Причому це звернення супроводжувалося топографічним означенням місця 
перебування апостола на території Києва, знання про яке стало також елементом 
релігійної свідомості широких мас місцевого населення. Окрім цього, ідею онов
леної або відродженої Руської церкви та Києва -  православної духовної столиці 
підживлювала пропаганда думки про те, що Бог утверджує православну віру русь
кого народу, прийняту від Візантійської церкви, чудами нетлінних мощей, які пе
ребувають у київських печерах1.

Можна стверджувати, що перекази про чуда, пов’язані з постатями святих по
движників Києво-Печерського монастиря, а також описи їхнього святобливого 
життя стали темою, яка залишила помітний слід у вітчизняній літературній тради
ції. Йдеться насамперед про складений ще в давньоруські часи Києво-Печерський 
патерик. На основі 2-ї Касьянівської редакції 1462 р. він був виданий 1635 р. у Ки
єві (“Раїегісоп”) в перекладі на польську мову за редакцією Сильвестра Косова. 
Пізніше виникла рукописна редакція Києво-Печерського патерика, виконана під 
наглядом архімандрита Києво-Печерського монастиря Йосифа Тризни (став архі
мандритом 1647 р.) -  “Патерикон Кіево-Печерскій”2. У руслі тематики цього твору 
1638 р. вийшла друком “Тератургіма” А. Кальнофойського (“Тегаипіг£Іта ІиЬо 
си<іа”), а також з’явилися записи див, зроблені П. Могилою.

Є достатньо очевидним, що про печерських чудотворців й духовні святині Ки
єва знали не тільки освічені люди, які мали можливість прочитати ці твори. Про 
них довідувалися і численні паломники, які на власні очі бачили у місті над Дніп
ром, наприклад, нетлінні та мироточиві мощі печерських святих, а також чули 
розповіді ченців про їхнє життя і чуда. Про те, яке враження це справляло на су
часників, можна судити із записів щоденника П. Алепського, який 1656 р. з по
чтом Антиохійського патріарха Макарія III відвідав Києво-Печерський монастир. 
Зокрема, автор щоденника зазначив: “Що ж до великих святих, їхніх зверхників, 
Антонія й Феодосія, то їхні келії прикупі, і перед ними витесано з каменю стіл, 
а ще укопано дерев’яного стовпа, до нього прив’язують божевільних, і вони відра
зу зцілюються... Неподалік гарна церква з іконостасом, який здається новим, хоча

__________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Копыстенский 3. Палинодия. -  Стб. 979.
Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. -  К., 1991. -  С. XV, XVII.
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йому вже сотні літ. Тут вони учиняли літургію, і досі ієреї монастирські служать 
тут обідню... Ми помолилися й доторкнулися до окремих мощей, з яких струмує 
миро: вони жовті, як віск, і лежать у скляних гробницях, усі дванадцятеро прикупі, 
один коло одного. Нам оповідали, що вони були родом з Румелії. Коли за часів 
Василя Македонянина, вони прибули від нього сюди і через них тутешній люд 
увірував у Христа, то вони стали учителями віри й збудували цю Велику церкву 
й інші... Потому ми прийшли... до підніжжя гори, попід якою тече велика ріка 
Дніпро, до іншої церкви, де спочивають мощі стародавніх святих. Згадані Святі 
Антоній та Феодосій, які перевершили своїх славетних тезок Антонія Великого 
й Феодосія Великого, світочів пустель Скитської та Палестинської, народившись 
у часи пізніші, перші показали цей ангельський спосіб життя й стали світлом землі 
козаків і московитів. Вони прийшли сюди і, викопавши цю печеру під горою та 
влаштувавши в ній церкву, тривалий час жили затворниками вкупі з численними 
учнями. Коли ж виникло у них бажання улаштувати киновію, монастир і церкву, 
аби зібрати всіх пустельників, бо в схилі цієї гори над Дніпром було багато їхніх 
келій, а та місцина, де нині стоїть Велика церква, була вершиною гори, густо порос
лою лісом, -  явилася їм тоді Богородиця, Пресвята Діва, посеред лісу, у вогнен
ному сяянні, а дерева охопило полум’я, як тоді, коли Господь постав перед Мойсе- 
єм з купини. Вона мовила до них врозумливо: «Збудуйте отут монастир і церкву в 
моє ім’я!» Тоді вони, вражені, повиходили з печер і заходилися будувати церкву, 
яку довершив христолюбивий князь. Вони ж улаштували цю печеру й у ній спочи
ли. Тим-то досі на багатьох іконах Святу Діву змальовують посеред охоплених 
полум’ям дерев, а перед нею Антонія й Феодосія, які благають її заступництва. 
Цей великий монастир присвячено їм, а тому на іконі посередині між ними зобра
жують монастирську Велику церкву, яка вона є. З цієї ж причини в землі козаків 
панотці, учиняючи відпуст, повсякчасно додають: «Молитвами Святих Антонія 
й Феодосія монастиря Печерського»”1.

Із наведеного вище тексту можна переконатися, що на П. Алепського та 
його супутників -  Антиохійського патріарха Макарія й осіб, які його супроводжу
вали (усі вони були добре обізнані з найвідомішими святинями світового христи
янства), -  вельми глибоке враження справили відвідини Києво-Печерського мона
стиря. Цих гостей зі Сходу, так само, як і звичайних паломників, не могли не вра
зити побачені на власні очі мощі печерських святих, а також стовп, на якому від
бувалося диво зцілення божевільних. Відчуття святості Києво-Печерського монас
тиря для віруючих поглиблювала його давньоруська давнина*. Цьому ж слугували

1 Халебський П. Зазнач, праця. -  С. 142-144.
* Окрім святощів Києво-Печерського монастиря, позначених сакральною давниною, 

П. Алепський та його супутники проявили великий інтерес до інших давніх київських святинь. 
Наприклад, у Святомихайлівському монастирі їх дуже зацікавали мощі св. Варвари Іліопольської 
(жила у ПІ ст. в місті Іліополі Фінікійському), які на початку XII ст. були перенесені із Констан
тинополя до Києва. П. Алепський зробив щодо цього такий запис у своєму щоденнику: “У вівто
рок вранці ми попрощалися з митрополитом і на запрошення архимандрита поїхали до монастиря 
Святого Михайла, відомого своїми позолоченими банями. Тут ми були присутні на обідні Святої
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натхненні перекази про печерських “стародавніх святих” -  св. Антонія та св. Фео
досія. Адже перед ними явилася Пресвята Богородиця, а самі вони своїм святоб
ливим життям і подвижництвом перевершили “Антонія Великого й Феодосія Ве
ликого, світочів пустель Скитської та Палестинсько?’. У творі П. Алепського під
несено засновників Києво-Печерського монастиря до рівня святих, які є духовним 
світилом для православних усіх східнослов’янських земель. Благаючи про заступ
ництво Пресвяту Богородицю, св. Антоній та св. Феодосій фактично поставали 
святими покровителями української землі. Із уже згаданого щоденника випливає, 
що зміцненню і поширенню культу цих печерських святих сприяли іконописні 
сюжети із зображенням св. Антонія та св. Феодосія із Пресвятою Богородицею. 
Такі ікони вочевидь потрапляли далеко за межі Києва. Отож, усе це формувало 
в населення українських земель погляд на Київ як свою духовну столицю.

Прикметно, що деякі православні шляхтичі з-поза меж Київського воєводства, 
які шанували київські святині та сприймали Київ як сакральний центр православ’я 
українських земель, вважали своїм обов’язком робити чималі пожертви київським 
монастирям. Приміром, волинський шляхтич Олександр Єловицький у своїх тес- 
таментах (заповітах), складених у 1640-х роках, щедро обдарував Києво-Печер
ський, Києво-Братський та Межигірський монастирі. Родич цього жертводавця -  
Філон Єловицький -  заповів київським церквам тисячу злотих, а також зробив 
окрему пожертву Київському Межигірському монастиреві1.

У часи перебування на Київській митрополичій кафедрі Петра Могили розпоча
лася ідеологічно забарвлена археологічна та реставраційна діяльність цього митро
полита, спрямована на запровадження культу князя Володимира -  хрестителя Русі. 
П. Могила хотів зробити Київський Софійський собор усипальницею Володимира, 
помістивши у ньому мощі, що, як вважалося, були знайдені під час розкопок Деся
тинної церкви. 1640 р. митрополит навіть звернувся до московського царя, запропо
нувавши йому виготовити раку для цих мощей. Реставраційні зусилля митрополита, 
спрямовані на відтворення вигляду храмів княжого Києва часів Володимира, про
явишся також у відновленні, зокрема, Софійського собору, Десятинної, Трьохсвя
тительської церков, а також храмів Михайлівського і Видубецького монастирів2.

___________________Частина перша. Зародження процесів націотворення...

Варвари Баальбекської, бо вони празникують її цього дня, 9 липня, на спомин про перенесення її 
мощей з Константинополя до Києва, коли цар Василь Македонянин надіслав їх зі своєю сестрою 
в подарунок Володимиру, князю київському й усіх русів. Доторкаючись уперше мощей цієї свя
тої, ми думали, що Варвара -  одна з нових московських святих, а нині, почувши читання її синак
саря й ознайомившись з її житієм, ми достеменно зрозуміли, що вона тут -  саме Свята Варвара, 
мучениця Баальбекська. Ми знову доторкнулися до її останків, що нагадують тіло молоденької 
дівчинки з маленькими ніжками й ручками. Нещодавно змайстрували для неї пречудову раку
з чорного дерева, обкуту сріблом. На прохання нашого владики патріарха архимандрит подару
вав йому часточку її ребра, і ми зберегли її в себе” (Халебський П. Зазнач, праця. -  С. 230).

1 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 
XVII ст. -  С. 203.

2 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 309,310.
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Витворена в ідеологічному та інтелектуальному середовищі Києва першої по
ловини XVII ст. ідея відродженої Руської церкви, а також образ міста як духовної 
столиці православних Речі Посполитої безперечно були потужним чинником кон
фесійної та політичної самосвідомості православних вірних, насамперед населення 
України, особливо Подніпров’я, що давало імпульс до консолідації українського 
етносу та стимулювало процеси націотворення раньомодерного часу.

3. Походження козаків та образ запорозького героя

Зростання у першій половши XVII ст. політичної ролі в українському суспільст
ві козаків Війська Запорозького, їхньої воєнної могутності і бойової слави виклика
ло інтерес тогочасних авторів, у тому православних архієреїв 1620-х років, висвяче
них патріархом Феофаном, котрі, серед іншого, під певним ідеологічним кутом звер
талися до питання походження козаків. Цьому детальніше буде прицілено увагу ни
жче. Тим часом розглянемо, як історичні витоки козацтва, а також постаті окремих 
козацьких героїв висвітлювалися у літописанні першої половини XVII ст. Йтиметь
ся, зокрема, про такий значущий для цього часу твір, як Густинський літопис.

На думку Олексія Толочка, Густинський літопис було створено у Києві протя
гом другої половини 1620-х -  першої половини 1630-х років. Цей літопис- 
компіляція вирізняється індивідуальною творчою манерою авторського викладу. 
За своєю архітектонікою він нагадує польські хроніки, насамперед Мартина Бєль- 
ського та Мацея Стрийковського. Невідомий автор задумав його як полемічний 
твір, що містив історичну (літописну) та агіографічну частини. Серед джерел Гус- 
тинського літопису були, зокрема, Хлєбніковський список Іпатіївського літопису, 
Воскресенський літопис, “Палінодія” Захарії Копистенського, Києво-Печерський 
патерик, польські хроніки -  “Хроніка Європейської СарматіГ Алессандро Гваньїні 
(зокрема, з польськомовного видання цього твору 1611 р. використано матеріал, 
що увійшов до розділу “о> начаїгВ козаковь”), “Хроніка польська” М. Бєльського, 
“Хроніка” М. Стрийковського. Густинський літопис був спрямований на “конс
труювання колективної традиції «православного руського народу», того уявного 
спільного минулого, довкола якого має бути згуртований колектив, чия релігійна 
ідентичність виявилася загрожена унією”1.

У Густинському літописі в межах компілятивної методології висвітлено, зок
рема, питання про виникнення українських козаків, яке розглянуте крізь призму 
етногенетичної історії руського народу. Автор літопису в цьому випадку специфі
чно використав матеріали “Хроніки Європейської СарматіГ’ А. Гваньїні. У цьому 
можна переконатися, порівнявши відповідні фрагменти обох творів.

Густинський літопис: “посла Жикгмонть король посла ко Миндикерею, гла- 
голя: «Почто мир имЬя со мною, пошгЬнил еси мою землю?» Миндикерей же

1 Толочко О. Передмова // The Hustyn’ Chronicle, compiled by Oleksiy Tolochko. Harvard Libraiy of 
Early Ukrainian Literature. Texts. -  C. ХП, XLIII, XLVII, LV-LXXXII. Ця праця перебуває у друці Автор 
висловлює вдячність О. П. Толочку за люб’язно надану можливість ознайомишся з її рукописом.
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отв'Ьща «КромЪ моея воля се безъчинницы нЪкия сотвориша, ихъ же азъ не мо- 
гохь возстягнути». Жигмонт [на правому полі: Початок Козаков] король, хотя ему 
сей смЪхъ отдатн, посла Прецлава Лянцкорунского на Украйну собрата люду 
и такожде Татаром пакостити. Онъ же, собравъ охотниковъ съкнлка сот, пойде 
с ними аже под БЪлагородъ и тамо забра множество товара и коней, и овец татарс- 
кнхъ и турецкихъ, и возвратися с ними. Татаре же и Турции, собравъшеся, гониша 
по них и постигоша ихъ аже подь Очаковом у Овидова озера, и бишася с ними. Но 
наши [На правому полі: Козаки побита Турковъ и Татаръ] поразиша ихъ и со ве
ликим добытиемъ [во здравии возвратишася]. И потом бранилюбивый сей народ, 
засмаковавыпи себе зъ добычъ, наставиша себъ старЪйшину зъпосредЬ себе, на- 
рицаемого Козака, от него же сами потом козаками нарекошася. И начата сами 
часто въ Татарскую землю ходити и отгуду многия добытая приносити, день же от 
дне примножася ихъ множество, иже по времени умножишася, и даже досель не 
престають пакости творити Татаром и Турком. А старейшину себь избирают спо- 
средЬ себе, мужа храбра и смысленна, по своему древнему обычаю. Живуть же 
въсегда на Запорожю, рыбы ловяше, их же без соли на солнцу сушать, а на зиму 
расходятся кождо во свой град, только зъ килка соть оставляють на курень стре- 
щи стрЪлбы и чолъновъ, а на літо паки собираються. И симъ образомъ козаки на
чало свое прияша”1.

“Хроніка Європейської Сарматії”: король послав до перекопського правите
ля, питаючи: навіщо він йому вчинив таку велику шкоду, не зважаючи на клятву. 
Той відповів, що там була одна тільки молодь із зіпсованою честю, а їх він не міг 
стримати. Побачивши татарські насмішки, наші вже не вірили їхній присязі і стали 
там тримати більше війська. Останніх тоді зібралося кількасот, і вони на чолі
з Прецлавом Лянцкоронським пішли козакувати під Білгород, захопили турецьке
і татарське добро і погнали додому. Коли ж турки і татари наздогнали їх біля Ові- 
дієвого озера ( ^ і(іо\ує£о) і зав’язали битву, то наші перемогли їх і повернулися до 
своїх зі здобиччю. Тоді й почалися у нас козаки, котрі потім чим далі, тим більше 
чинили діянь у своєму рицарському ремеслі, і коли татари щось чинили нашим, то 
вони [козаки] віддавали татарам сповна. Влітку вони живуть на річці Низ, котра 
впадає у Дніпро, часом займаються рибальством, а рибу сушать на сонці без солі, 
влітку ж живляться рибою. На зиму вони розходяться до найближчих міст, як-от: 
Київ, Черкаси, Канів, Брацлав, Біла Церква та інші, а свої човни на цей час хова
ють десь у безпечному місці, на Дніпровому острові. Залишають там же й кілька
сот душ на курені, як вони кажуть, «при стрільбі»”2.

Неважко переконатися, що наведений вище текст Густинського літопису грун
тується на праці А. Гваньїні. Це означає, що автор літопису, який мешкав на Ки
ївщині, де було сконцентроване козацьке населення і, відтак, він безперечно мав 
можливість отримати інформацію про запорожців з перших рук (принаймні про

1 Густынская летопись. -С . 147.
2 Гваньїні О. Хроніка Європейської Сарматії / Упоряд. та переклад з польської о. Ю. Мици- 

ка). -  К., 2007. -  С. 428.
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сучасний йому спосіб життя козаків), все ж вважав за потрібне зіпертися на історіо
графічний авторитет -  вочевидь задля того, щоб його твір відповідав тогочасним 
уявленням про літературну престижність. Водночас автор Густинського літопису 
вніс певну змістову правку в запозичені матеріали. Зокрема, він не став писати про 
легендарну річку Низ, на якій начебто мешкають запорожці, а також не навів пе
релік українських міст, до яких вони приходили на зиму із Запорожжя. Щодо 
останнього, то, як можна припустити, автор Густинського літопису вважав це по
відомлення загальновідомим для українського читача і, відповідно, не вартим ува
ги літописця (очевидно через це він оминув увагою поданий А. Гваньїні опис За
порожжя)1. Приймаючи наявну у “Хроніці Європейської Сарматії” тезу про почат
ки козаків 1516 р., автор Густинського літопису, однак, фактично пов’язував їхнє 
виникнення не з ім’ям Прецлава Лянцкоронського, який організував добровольців 
із місцевого населення у похід проти татар, здобув разом із ними перемогу над 
ворогом і захопив у нього здобич. Ця подія, як випливає з відповідної сюжетної 
лінії Густинського літопису, тільки стала поштовхом до самоорганізації козацтва. 
Героєм-епонімом у цьому випадку виступив легендарний Козак: від його імені, 
доводив автор, і отримав назву “бранилюбивый сей народ” -  козаки.

У творі, що розглядаємо, зроблено також глибший вивід історичних коренів 
козаків. Пишучи про те, що 1516 р. “начаша на Украине козаки”, автор Густинсь
кого літопису продовжив цю думку так: “о них же откуду и како начало своє при- 
яша нечто речемъ: “Аще и от начала своего сей напгь народь руский бранми все
гда употребляшеся, и отьисперва в нихъ сие художество бе, оружие и брани, яко- 
же вышше пространнее речеся въ главе той, откуду изыйде народ словенский. 
Посемъ, егда начаша князи быти, наста въ них лучшее строение и обычаи при- 
ятнЪшыи въ земле нашой. Но единаче сей народ нашъ бранилюбный не преста 
строити брани, аще не со околными народы, си есть Греки, а потом Половци, Пе
ченеги, то сами межи собою, якоже в семь лЄтопйсци есть видЬти, донелЪ же през 
Батиа, татарского царя, иже землю нашу Рускую пусту сотвори, и народ нашъ 
умали и смири, к сему же еще и от Ляхов, и Литвы, и Москвы, такожде и междо- 
собными бранми зело озлобленны и умалены быша, а потом и князи в них 
оскудЬша; тогда сей напгь народ мало упокойся”2.

Як бачимо, у наведеному тексті українські козаки постають продовжувачами 
бойової слави руського народу, починаючи з прадавніх часів. Автор Густинського 
літопису щодо цього відсилає читача до “главе той, откуду изыйде народ словенс
кий”. Повна назва цієї глави така: “О Словенском народе, откуду изыйде н ког
да до Европии и Саръмации прийде, и о ихъ бране», в како Александеръ 
Македонский писание имъ даде”. У ній з урахуванням біблійної моделі похо
дження народів, поширеної, зокрема, у працях польських хроністів (глава, про яку 
йдеться, написана на основі твору Мацея Стрийковського “Хроніка польська, ли

1 Гваньїні О. Хроніка Європейської Сарматії. -  С. 428,429.
2 Густынскаялетопись.-С. 146,147.

172



Частина перша. Зародження процесів націотворення...

товська, жмудська та всієї Русі”, яка вперше вийшла друком 1582 р.)1, представлено 
легендарну історичну генеалогію руського та інших слов’янських народів, а також 
наведено текст так званої грамоти Александра Македонського слов’янам2. Що ж до 
історичного екскурсу, який супроводжував розповідь літописця про войовничих 
предків запорозьких козаків, то для автора Густинського літопису ці предки часів 
Київської Русі доводили своє “бранілюбство”, з’ясовуючи стосунки з іншими наро
дами, а також у міжусобицях (“сей народ нашъ бранилюбный не преста строити 
брани, аще не со околными народы, си есть Греки, а потом Половци, ПеченЪги, то 
сами межи собою”). Прикметно, що називаючи тих, хто став причиною “змаління та 
присмирення” руського народу, автор Густинського літопису окрім Батия назвав 
також “ляхів”, “литву” та “москву”. Звідси випливає, що для автора літопису сучас
ний йому руський народ, до якого належать, отже, також і козаки, котрі успішно 
відродили давнє “бранілюбство” своїх предків та спираються на хвалебні звичаї ста
ровини (“и даже доселЬ не престають пакости творити Татаром и Турком. 
А старійшину себЪ избирают спосредЬ себе, мужа храбра и смысленна, по своєму 
древнему обычаю”), є головним і чи не єдиним в цьому контексті спадкоємцем істо
ричної спадщини “Руської землі”, власне Київської Русі.

У писемних пам’ятках Речі Посполитої різних жанрів першої половини
XVII ст. простежується стійкий інтерес до козацької теми. Причому деякі польські 
історики схильні були певним чином пов’язувати витоки козацтва з античними 
часами. Приміром, Станіслав Любенський у творі “Оцінка помилок твору Юлія 
Беллі «Лавровий вінок австрійців» (бл. 1630) писав про запорожців як про “Низо
вих, себто немов Острівних, від стародавніх Греків так названих”3. У творах того
часних польських істориків зустрічаються загальні описи козацтва, наприклад, 
його звичаїв, участі у воєнних виправах, а також виокремлюються окремі постаті 
запорозьких зверхників. До поля зору авторів першої половини XVII ст. потрапляв 
насамперед гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Його особі приділили увагу у 
своїх творах такі польські автори, як, наприклад, Якуб Собеський та Шимон Ста- 
ровольський4. Зокрема, Я. Собеський у творі “Історія Хотинської війни” (1646) 
писав про П. Сагайдачного:

“Цей Петро Конашевич настільки піднімався над своїм простим походженням 
і способом життя своїм гострим розумом, визначною зрілістю суджень, незвичай
ним дотепом в словах і ділах, що з усією справедливістю мусить бути зарахований 
для нащадків серед найвизначніших людей Польщі. Скільки не керував він 
запорозьким військом, всюди вкритий славою своїх подвигів, на суші й морі кори-

1 Толочко О. Зазнач, праця. -  С. LXXXI.
2 Густьінскаялетопись.-С. 12-15.
3 ВирськийД. РічпоспОлитська історіографія України (XVI -  середини XVII ст.). -  Ч. 1. -  

С. 352,354.
4 Sobieski J. Diariusz wojny turecldej pod Chocimem r. 1621 I I Pami^tniki o wyprawie chocim- 

skiej r. 1621 / Zebr. Pauli t. -  Krakow, 1853; Sobieski J. Commentariorum Chotinensis Belli libri tres. -  
Dantisci, 1646; Starowolski Sz. Wyb6r pism / Przeklad tekst6w lacin., wybor і oprac. I. Lewandowski. -  
Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1991.
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стувався він незмінною ласкою фортуни. Кілька разів погромивши татар у Пере- 
копських степах, наводив страх на Крим. Там він зайняв худобу на степах, біля 
самої цілі відібрав здобич, захоплену на Русі. Коли Владислав оружною рукою 
повертав собі права на Московську державу, Конашевич незвичайно проворно, 
страшенно збентеживши ворога, об’єднався з ним під самою Москвою, столицею 
держави, проніс свої переможні корогви по безмірних її просторах, опустошивши 
вопіем і мечем краї, перетворивши на сумні руїни такі незвичайно сильні своєю 
позицією і залогами міста як Єлець, Шацьк, Лівни, Калуга. Обтяжений багатою 
здобиччю, зробив він своє ім’я пострахом для цілої Московщини, і з плачем від 
таких бід і нещасть бачила вона, як його руки забирали її речі, її багатства, і, леме
нтуючи, рахувала ті натовпи бранців різного стану, різного віку, чоловіків і жінок, 
що йшли за його колісницями, за його обозом. Не менше прославили ім’я Конаше- 
вича його морські походи: і тут була знана його фортуна, що завжди приносила 
щасливі результати його піратським походам, і кілька зруйнованих визначних 
торговельних міст Європи й Азії, попалені околиці Константинополя, і, нарешті, 
рідкісна повороткість, виявлена ним у цій Хотинській війні -  все це невпинно збі
льшувало його славу серед турків. Загалом був це чоловік великого духу, який 
шукав небезпеки, нехтував життям, у битві -  перший, у відступі -  останній, про
ворний, діяльний. У таборі він був сторожкий, мало спав і не так був відданий пи
яцтву, як те звичайно є у козаків. А проте нестримно служив Венері, і це приско
рило його смерть. На нарадах, чи був він тверезий, чи напідпитку, був обережний 
і в усяких розмовах дуже маломовний. Завжди незмінно залишаючись вірним 
королю і Речі Посполитій, був він настільки суворий у стримуванні козацького 
свавілля, що з найменшої причини щедро лив їхню кров, і через те, зненавидівши 
його, кілька разів буйний натовп скидав його зі старшинства над запорозьким вій
ськом. Обряд і релігію грецьку він оточив незвичайно гарячим культом, більш 
ніж забобонним, і для тих, які прийшли в лоно Римської церкви, був він ворогом 
заповзятим і запеклим; через те, ще перед самою його смертю, почали поширюва
тися в суспільстві поголоски і підозри про якісь його злочинні замисли щодо Речі 
Посполитої”1.

1 Цит. за: Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 371-372.
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Петро Конашевич-Сагайдачний. Художник С. Васильківський.
Віньєтка "Козацький загін у  поході”. Художник М. Самокиш. 1900р.

Як бачимо з наведеного уривка, Я. Собеський (котрий у цьому випадку мав за 
літературний зразок твір Ш. Старовояьського “Сарматські воїни” (1631)), зобразив 
П. Сагайдачного -  представника козацтва, а відтак у сприйнятті цього шляхетсь
кого автора “простого” за соціальним походженням (насправді він мав шляхетські 
корені)1, як визначного полководця, котрий гучно утвердив свою бойову славу як 
на суші, так і на морі. Я. Собеський вбачав у П. Сагайдачному постать історично
го масштабу. Адже його “гострий розум, визначна зрілість суджень, незвичайний 
дотеп в словах і ділах” служили інтересам політичного режиму Речі Посполитої 
як у той час, коли запорозький гетьман допомагав польському королевичу здобути 
корону московського царя і, ніби античний полководець, прокладав шлях по 
ворожій території зі своїми “колісницями”, за якими юрмилися натовпи полоне
них, так і коли цей лояльний та “вірний королю і Речі Посполитій” слуга суворо 
приборкував “козацьке свавілля”. Проте Я. Собеський не тільки змальовував образ 
ідеального полководця, послуговуючись риторичними шаблонами. Цей шляхет
ський письменник наділяв П. Сагайдачного також “плебейськими” рисами -

1 Докладніше див.: Сас П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки. - К., 2006. Про 
знахідку шляхетської печатки П. Сагайдачного йдеться у монографії: Сас П. М. Чесний рицар 
Петро Конашевич-Сагайдачний (у друці).
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мовляв, він полюбляв хмільні напої, хоча і не спромігся доп’ятися слави найпер
шого п’яниці серед козаків, а також волочився за жінками, що нібито спричинило 
його смерть. Я. Собеський найбільше ідейно дистанціювався від П. Сагайдачного 
вочевидь через те, що, за його словами, запорозький гетьман фанатично обстоював 
інтереси православної віри і був ворогом Католицької церкви. Через це політично 
підозрілий автор “Історії Хотинської війни” охоче наводив чутки про плекання 
П. Сагайдачним злочинних планів проти Речі Посполитої.

Тим часом такі прояви підозрілого ставлення до П. Сагайдачного не були влас
тиві українським авторам, для яких він постав запорозьким героєм -  уособленням 
рицарських чеснот. Загалом інтерес освічених людей, книжників до персони 
П. Сагайдачного не в останню чергу підігрівала полководська слава, що він зажив її 
під час грандіозної, як на ті часи, Хотинської війни 1621 р. Одразу по смерті 
П. Сагайдачного 1622 р. був написаний панегіричний віршований твір ректора Київ
ської братської школи Касіана Саковича “Вірші на жалісний погреб зацного рицера 
Петра Конашевича Сагайдачного”, якому судилося стати першим біографічним на
рисом запорозького гетьмана (детальніше про це йтиметься нижче).

На хвилі інтересу в Речі Посполитій до подій Хотинської війни та ролі у ній 
запорожців і їхнього зверхника П. Сагайдачного, з’явився переклад на українську 
мову щоденника цієї війни польського автора Яна Остророга, надрукований
1622 р. у Познані. Цей переклад поширювався в рукописних списках, причому
з певною змістовою та ідейною правкою тих місць твору, де йшлося безпосеред
ньо про П. Сагайдачного. У цьому неважко переконатися, якщо порівняти деякі 
парні фрагменти з друкованого твору Я. Остророга та його українського перекла
ду, що увійшов до рукописного збірника, оправленого в палітурку під заголовком 
“Літописці Волині та України”1. Структурно цей збірник складається з двох осно
вних частин: “Кроніки руської”  та “Літописця другого” -  матеріали останнього 
отримали в історіографії назву “Київський літопис першої чверті XVII ст.”2.

Отже, в щоденниковій статті від 31 серпня 1621 р. у польському тексті зазна
чено, що запорожці “знову обрали собі гетьманом Сагайдачного”3. В українському 
перекладі ця фраза набула такого вигляду: “обрали собі гетмана* -  козака, рицера 
доброго Сагайдачного Конашевича”4. Як бачимо, перекладач висловив своє особ
ливе, безумовно шанобливе ставлення до П. Сагайдачного, вирізнивши його як

1 Літописця Волыни и Оу краны // ЛНБ. Відділ рукописів. -  Ф. 5. -  On. 1. -  Спр. 1.2168. — 
Арк. 143-166.

2 Детальніше див.: Антонович В. Предисловие // Сборник статей и летописей, относящихся 
к истории Южной и Западной Руси. -  К., 1888. -  С. ХІТ—XVIII; Мыцык Ю. А. Украинские летопи
си XVII века. -  Днепропетровск, 1978. -  С. 35-39; Ульяновський В. Яковенко Н. М. Київський 
літопис першої чверті XVII ст. // УІЖ. -1989. -  № 2. -  С. 107-114.

3 Jan hrabi z Ostroroga. Dziennik wojny tureckiej w Wdoszech // Pami§tniki о wyprawie 
chocimskiej r. 1621. -  S. 18.

* Тут і далі у тексті твору “Літописці Волині та України” надрядкові літери, що внесені в ря
док, набрано курсивом, титла не розкриваються.

4 Літописця Волыни и Оукраны. -  Арк. 145.
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достойного рицаря-козака, а також подавши не тільки козацьке, а й патронімічне 
прізвище новообраного гетьмана.

Перекладач знайшов спосіб, як уникнути твердження Я. Остророга (наявне 
у статті його щоденника від 8 вересня), згідно з яким П. Сагайдачний через помсту 
покарав смертю скинутого гетьмана Якова Бородавку, адже за рік до цього той 
“зіпхнув його з гетьманства”1. Оскільки автор перекладу напевно вбачав у цьому 
образу рицарської честі П. Сагайдачного, він упустив згадану тезу Я. Остророга. 
Натомість зазначив, що “козаки Бородавку з гетманства скинули и Сагайдачного 
настановили”. В українському перекладі залишено звинувачення автора щоденни
ка на адресу Я. Бородавки стосовно того, що той не поспішав прибути до литовсь
кого гетьмана Яна Кароля Ходкевича за його наказом, а також накликав на себе 
підозру в зраді на користь турків. Водночас автор цього перекладу не написав про 
страту скинутого гетьмана за розпорядженням П. Сагайдачного (як це подано 
в щоденнику Я. Остророга), а ухильно зазначив, що він був “покараний смертю”2.

Перекладений українською мовою щоденник польського автора з редакторсь
кими правками, спрямованими на облагородження П. Сагайдачного -  запорозько
го рицаря, можна розглядати як специфічну інтелектуальну проекцію на події Хо
тинської війни 1621 р. Це підтверджує той факт, що в рукописному збірнику, 
в якому вміщено зазначений переклад, на продовження теми Хотинської війни 
подано апокрифічне листування між Сигізмундом III та Османом II, котре нібито 
передувало вибуху польсько-турецької війни. Щоб краще зрозуміти, якого ідейно
го змісту та інтелектуального виміру набув скомпонований у такий спосіб текст 
збірника, наведемо зазначену апокрифічну кореспонденцію. Потреба в цьому існує 
ще й тому, що ці листи пізніше вніс (із певними лексичними змінами) до свого 
твору козацький історик початку XVIII ст. Самійло Величко. Вони послужили йо
му своєрідною передмовою до щоденника Хотинської війни Матвія Титлевського. 
Причому С. Величко зазначив, що згадані листи він почерпнув “зъ кронЪчки ру
кописной козацкой, в ПереясловлЬ Малоросійскомь року 1636 написанной”3.

Отже, в “Літописцях Волині та України” подано такі листи, що їх начебто на
писали польський король та турецький султан:

1) Лист кролевскнк до цєса^а турецкого
Жигимонть Третий бжією млстію корал полский, великий княз литовский, ру- 

ский, пруский, жмойдский, мазовеї/кий, вифлянтский, шведский, годе кий, вандалс- 
кий и дєдичньїй крол. ТобЬ, Алхєрови великому, заслепленному противникови 
бжому, кабалникови дявшекому, поганинови потопленному, сыну чортовскому, 
дбдичови пєкєлному, потомкови люципєровому, вєлзєула антихриста от века 
проклятому сну Гоговах, у пеюгЬ роскошєй тих заживаючєму, которых заживати

1 Jan hrabi z Ostroroga. Op. cit. -  S. 23.
2 ЛЪтописци Волыни и Oyкраны. -  Арк. 149.
3 Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке, составил Величко, бывший канце

лярист канцелярии Войска Запорожского, 1720. -  К., 1848. -  Т. 1. Приложения к т. 1 летописи 
Величка. -  С. 3-5.
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з раю випш, а по смерти и тебе дяблу з дшєю до пекла до своєї хвали отнесут, 
которая тебе ждет от початку свЪта, гдЬ и сам с продксш твоим маешъ сполечне
з дяблами из Махомстом, которого за живота чтишъ и шануепгь и сам нензнику 
(останешъ. Пишешся юсвецоньш, а тыс есть потемпеным и ослЬпленым, великіе 
панства выславуешъ, которых ест хитростю и зрадою с под христіянь повиди- 
ралъ, с которых нєутЬшишся. Приписуешъ собъ царства и кролевъства, которых 
еси негоденъ. Але сподВваюся того за помочю бга моего укрижоваиого, же юрєд 
хрстіянским усяде у коротком часЬ в ЦаригородЬ, Махомета твого проклятого 
и тебе самого искореню огнем, а люд твой поганый мечемъ полским зотру 
и внивечъ юбєрну, а бо вЪмъ час згиненя твоего проклятого. Не утЬшился еси, такъ 
же и малая громадка людей, люду твоего поганского такъ великост потерла, але 
вЪру бгу моему, же еще и стокротне отдам тобъ и зо всего панства твоего вывер
ну тебе. А такъ вЪдай певне, же тебе чекат буду, ажь ми даси знат, але я тебе 
прудшей навЬжу у ЦаригородЬ, с которого можешъ заразъ утЪкати до Вавилона, 
албо рачей до пекла, до отца твоего дябла, бо тескнить без тебе давно; ютожс 
я тебе залужу там на в'Ьчноє потемпене твое. Прєзвицкий гонець.

2) Копіє листу цесаря турецкого, прєписана у ВаршавЪ
Ясне юсвецоный великого панства бжий военникъ цесар турецкий, цесар 

ґрег/кий, цесар іерслимский, цесар мацедонский, цесар славенский, крол 
халдейский, крол арменский, крол атаманский, крол диманский, крол мешкаючих 
в рай, крал посвецоный, снъ Махометанский, богъ згоды, панъ дерева зеленого сот 
всходу слонца, ажь до заходу, панъ древа квитнучого, надЬя потЬшеня нам голдую- 
чим, засмучене тобъ, противникови, Жигмонту Третему, кролеви полскому. 
Непребраный скарбъ ласки нашей, такъ ясной, през такъ короткое писане до тебе 
пишу. Жадалъ еси ласки през Самоила ютвиновъского, през Петра созгу, през Ста
нислава Жолковского, гетмана твоего, которуюс быль отримать за причиною па- 
новъ радныхъ нашихъ. А тепер маешъ раду, нашу землю Іерсалимскую з моцы на- 
шой хочешь вырвати. Претос естес нендзным члвтм и неровным в той мЬрЬ чини
шся, бойся СМфТИ з тыми малыми людми твоими, коли умыслне и явно пойду и тое 
ся стане все, яко я пишу. РозумЪй же моць мою, которую маю у пансгвФ своем, ижь 
дам знат о  великой потужносги панства нашого. На пришлое лБто в коротком часЬ 
познаешь моць нашу. Южъ теды ничого не мЪй надЬи и пріязни нашой, а мы тежъ у 
власных мурах твоих, которые потлучу ис поддаными твоими и Краковъ, столицу 
твою, без вшєлякого милосфдія розгребу, и укрижованованого бга твоего потру на 
вЪки, и вЬру твою выкореню, а посвяцоных твоих конми порозволочую. Нехай же ся 
бгъ твой розпгЬвает на мене, а тобъ на помочь прибудеть. Мъй же на томъ досыт, 
розумій мене, якь хочешь, а буд готовь, коли дам знат.

Пхимиоръ великий, посвецоный, бжий военникъ, цесарь турецкий'.
Неважко переконатися, що вміщені до одного рукописного збірника переклад 

щоденника Хотинської війни Я. Остророга та фольклорна версія її причин, що по

1 ЛЪтописци Волыни и Оукраны. -  Арк. 166-168.
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стала у вигаданому листуванні польського короля з турецьким султаном, насправді 
є творчим літературним прийомом, за допомогою якого почерпнута з польського дже
рела інформація про турецько-польську війну 1621 р. запорозьких козаків та П. Са
гайдачного була адаптована до актуальних установок політичної свідомості та куль
турних запитів, що існували в освічених колах тогочасного українського суспільства.

У списку Київського літопису першої чверті XVII ст., що належав О. Лазарев
ському, привертає до себе увагу запис власника цього рукопису початку 20-х рр. 
XVII ст. -  особи, яка свого часу служила у князя Семена Лика. Як очевидець подій 
(“Коротко тежь напишу, што се деяло за веку мого”), цей колишній князівський 
слуга виявив жвавий інтерес, зокрема, до перебування в Києві Єрусалимського 
патріарха Феофана та його стосунків з П. Сагайдачним. Навівши текст грамоти 
Феофана до запорозького гетьмана та усіх козаків Війська Запорозького від 7 (17) 
січня 1621 р., зазначений автор наголосив, що Єрусалимський патріарх часто “по- 
батківськи переконував” полковників та сотників, які постійно перебували при 
ньому, особливо ж -  “пана Петра Конашевича Сагайдачного”. Цей автор написав
і про те, що згідно з “військовим наказом” П. Сагайдачний із полком добірних за
порожців провів Феофана до молдавського кордону, де перед прощанням патріарх 
дав напучення козакам боронити Вітчизну від ворогів -  “поган” (“широкими сло- 
вы черезь тлумача мовшгь, абы се ярма поганского, которого указовалъ быть хри- 
стияномъ тяжко и неизносно, пилно стерегли, абы милую отчизну свою, а въ ней 
и самих себе, чуле боронили, упоминалъ и просилъ”)1.

Ім’я П. Сагайдачного фігурує на сторінках літопису Густинського монастиря -  
пам’ятки, в якій історичні події висвітлено в хронологічних межах 1600-1640 рр.2 
Інтерес до особи запорозького гетьмана в цьому літописі обмежується вузькою 
темою, а саме -  його роллю у відновленні православної церковної ієрархії в Укра
їні та Білорусії на початку 20-х рр. XVII ст. (детальніше це питання розглядати
меться нижче).

Уже у першій половині XVII ст., в міру дедалі більшого відходу подій Хотинсь
кої війни у минуле, у сприйнятті сучасниками П. Сагайдачного розмивалася реальна 
основа історичних фактів. Натомість він набував рис легендарної особистості, образ 
якої творився уявою авторів, обтяжених тими чи іншими свідомісними стереотипа
ми. Саме такий підхід до висвітлення історичної постаті запорозького гетьмана про
стежується у так званому Львівському літописі Михайла Гунашевського.

Цей автор, у межах вигаданої ним самим теми публічних контактів П. Сагай
дачного з королем Сигізмундом III напередодні польсько-турецького воєнного 
зіткнення під Хотином 1621 р., змалював риторично забарвлену картину взаємин 
вірного підданого та володаря, що скріплені певними ритуалізованими діями та 
словесними формулами. М. Гунашевський у такий спосіб наголосив на особливій

1 Киевская летопись. 1241-1621 // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и За
падной Руси. -  К., 1888. -  С. 87-90.

2 Летописец о первом зачатии и создании святыя обители монастыря Густинского // 
ЧИОДР. -  М., 1848.-№ 8. -  С. 1-64. Див. також: ПСРЛ. -  СПб., 2003. -  Т. 40. -  С. 153-169.
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значущості здобуття перемоги над турками саме завдяки запорожцям, рицарський 
подвиг яких визнав сам король. Історична конкретика подій, про які писав автор 
Львівського літопису, відігравала у його оповіді допоміжну, декоративну роль. Не 
дивно, що він помилився з датуванням Хотинської війни, а дії запорозького геть
мана під Хотином тлумачив легендарно, а не мовою документальних фактів 
(“1620. Кролевич Владислав був ве Львові, коли до Волох їхал, бо чекал на Сагай
дачного, гетьмана козацького, бо коли бул у Варшаві у кроля, і кроль єму мовил: 
«Ото я на твою опіку посилаю сина мого». І коли виїждчал зе Львова с кам’яниці 
арцибіскупії, Сагайдачний у ворот стоял і поклонился ему, а он руку єму положил 
на голові і мовил так: «Взявши на помоч господа бога, ото я з вами сміле іду про- 
тивко неприятелем нашим». І так за помоччю божиєю а за старанием козацьким 
сталося, где видячи старання їх, сам признал їм рицерство, і отримали звитязтво 
великое. В той час Сагайдачний спосродку турков, беручи по єдиному, водил до 
свого обозу. Там єго пострілено, і умер, а в Києві лежить тіло єго”)1.

Звісно, що у писемних пам’ятках першої половини XVII ст. інтерес до козаць
кої теми був вибірковий. Проте той факт, що, наприклад, у Густинському літописі 
(в якому минуле козацтва висвітлено з урахуванням ідей польських хроністів) іс
торичні витоки козаків огорнуто в серпанок старовини та рицарської звитяги, 
у найглибших ретроспекціях віднесено аж до давньоруських часів і, навіть, ще си
вішої давнини, що, з огляду на тогочасну систему цінностей та політико-кульїурні 
пріоритети, сприймалося як вельми респектабельна історична генеалогія, давало 
населенню України першої половини XVII ст. “науково” обгрунтований міф про 
власне героїчне минуле та героїв-рицарів -  запорозьких козаків, які блискуче продо
вжують бойову славу далеких предків. Активна участь запорожців у Хотинській 
війні 1621 р., завдяки якій були зірвані агресивні плани турецького султана Османа 
II, давала підстави руському (українському) народу пишатися своїми козаками як 
героями, що ростило у нього почуття оптимізму та особистої гідності, власне того, 
що давало можливість глибше усвідомити своє достойне місце поміж іншими наро
дами. Серед іншого, це проявилося в тенденції українських авторів героїзувати по
стать П. Сагайдачного (до цього тією чи тією мірою виявилися причетними також 
деякі польські автори). Подібні “козацькі” ідеї, що набували риторичного та міфоло- 
гізованого спрямування, живили чуття ранньомодерної свідомості українців напере
додні Національно-визвольної війни середини XVII ст.

1 Львівський літопис // Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерело
знавче дослідження. -  К., 1971. -  С. 104.
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РУСЬКА САМОСВІДОМІСТЬ 
(КІНЕЦЬ XVI -  ПЕРША ПОЛОВИНА XVII ст.)

Берестейська церковна унія 1596 р. кардинально вплинула на конфесійну си
туацію в Україні, яку почало визначати протистояння Уніатської і Православної 
церков, а також національно-релігійні утиски православних. Це спричинилося не 
тільки до посилення боротьби останніх за свої конфесійні права (її інтенсивність, 
масовість, а також форми залежали від конкретно-історичних чинників, які зміню
валися), а й глибоко вплинуло на політичну свідомість населення. Затяжна боро
тьба між двома конфесійними таборами, під час якої встигло вирости нове поко
ління міжусобних борців, не припинилася з відновленням на початку 1620-х років 
православної церковної ієрархії. Релігійна боротьба всередині руського народу 
позбавила його віросповідну свідомість цілісності, внесла сум’яття в чуття руської 
ідентичності. Ця боротьба змушувала гуртуватися представників обох вороіуючих 
таборів, породжувала взаємні звинувачення та претензії на конфесійну і культур
но-історичну спадщину Православної церкви, формувала виклики для національ
ної свідомості, що зароджувалася, й стимулювала інтелектуальні пошуки етичних 
героїв.

1. Руський народ

Немає сумніву, що перебування українських земель у складі Речі Посполитої 
було важливим чинником формування національної свідомості українців ранньо- 
модерного часу. Як слушно зазначачено у спеціальній літературі, особливе зна
чення щодо цього мала наявність кордонів Речі Посполитої з сусідніми держава
ми; кордону між Короною Польською та Великим князівством Литовським; цер- 
ковно-юрисдикційного кордону Київської митрополії. Ці бар’єри тією чи тією мі
рою виконували функцію розмежування у політичній, адміністративній, правовій, 
економічній, культурній, ментальній, конфесійній та інших сферах суспільного 
буття великих груп населення, що перебували на різних стадіях політичного та 
етнокультурного розвитку. Об’єктивно вони створювали для етносів умови для 
консервації старих і вироблення нових традицій, збереження культурно-історичної 
основи народів, а також слугували фільтрами для конфесійних, культурних та ін
ших зовнішніх проникнень. Звісно, що такий вплив різних кордонів та розмежу
вань на населення українських земель не був механічним. Великою мірою він за
лежав насамперед від конкретно-історичної політичної ситуації як усередині Речі 
Посполитої, так і зовні. Щодо цього привертає увагу польсько-московський кор
дон як реальна межа, по обидва боки якого мешкали східнослов’янські народи, які 
усвідомлювали себе у “руських” термінах: “руський народ”, “русини” Речі Поспо
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литої (українці та білоруси), а також “руські люди” Московської держави (росія
ни). Свого часу їхні предки жили в єдиній Київській державі. Відтак важливим 
є порівняти, якими у ранній Новий час були уявлення про національну ідентич
ність цих східнослов’янських народів.

Роз’єднувальним фактором для них, окрім проживання у різних державах та 
під різною церковною юрисдикцією, були війни, які вело Московське велике кня
зівство з Великим князівством Литовськом, а пізніше -  Річчю Посполитою. Ці 
конфлікти породжували взаємну відчуженість між мешканцями Речі Посполитої 
та Московської держави, на яких звалювалися нещастя та страждання воєнного 
лихоліття. Адже вони не могли мати добрих почуттів до нападників -  навіть якщо 
останні були їхніми одновірцями. Про дошкульні наслідки польсько-московських 
воєн перших десятиліть XVII ст. для мирного населення можуть свідчити, примі
ром, дії сил путивльського воєводи Тимофія Мещерського, який 1614 р. напав на 
розташовану на правому березі Сули Сенчу. Цей царський воєвода та його ратни
ки “Синеч взяли и, взяв, сожгли и посад весь выжгли, из города наряд, пушки 
и пищали затинные, и ис храмов божие милосердные образы, и книги, и свечи, 
и колокола, и всякое церковное строенье поимали, и многих литовских людей 
в городе и на посаде побили, и жон их и детей многих поимали”. Знищивши Сен
чу, московські війська після цього спалили і розорили Лохвицю1.

Із цього документа неважко переконатися, що московські війська ставилися до 
православного українського населення як до ворога й розорювали та грабували мі- 
цеві храми. Люди Т. Мещерського розглядали захоплені церковні книги, ікони, свіч
ки, дзвони та інше церковне майно як особливо цінні воєнні трофеї. Причому вони 
напевно усвідомлювали сакральну значущість цих трофеїв, що відобразилося у пев
ному пієтеті, з яким московська сторона називала деякі об’єкти своїх грабунків -  
“Божі милосердні образи”. Загалом, тактика московських сил у польсько-москов- 
ській війні цього часу зводилася не тільки до знищення окремих міст та розорення 
православних церков, а й до тотального спустошення якомога ширшої території 
противника та знекровлення його людських ресурсів. Прикладом цього може бути 
воєнний рейд по українських землях 1616 р. ратників царського стольника і воєводи 
Федора Волинського, які після нападу на Остер та розорення Остерського повіту 
вдалися до нових значних спустошень (“И в розгоне были от Киева за семь верст 
и Киевский уезд повоевали ж, и литовских людей многих побили, и, воевав Киевс
кий уезд, пришод к литовскому ж городку к Елмынске, литовских многих людей 
побили и урядника елмынского убили, и город и посады все выжгли, и Елмынский 
уезд весь повоевали, и отошли головы со всеми ратными людьми здорово”)2.

Населення Московської держави також зазнавало чимало лиха від православ
ного противника -  українських шляхтичів, а також козаків, які масово воювали на 
московських землях у роки так званого Смутного часу. Під час цих подій трапля

1 3 Книги сеунчів, 22.1 (1.П) 1614 // Памятники истории Восточной Европы ХУ-ХУІІ вв. -  
Т. 1 . - С. 23,24.

2 3 Книш сеунчів, 25.ІХ (5.Х) 1616 // Там же. -  С. 47.
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лися і грабежі церков. Великим випробуванням для місцевих мешканців став 
вступ у польсько-московську війну 1617-1618 рр. багатотисячного запорозького 
війська на чолі з гетьманом П. Сагайдачним. Зокрема, у вересні 1618 р. його коза
ки вбивали та захоплювали у полон селян у селах Каширської, Хотунської і Домо- 
дєдовської волостей1. У політичній пропаганді царського уряду запорожці поста
вали як спільники та помічники поляків і литовців, котрі разом із польським коро
левичем Владиславом замислили розорити православні церкви, осквернити святі 
ікони, дощеніу спустошити Московське царство та поглумитися над ним2.

У Московській державі на українців та білорусів не дивилися як на “русинів” 
або “русь”. їх позначали різними термінами, що мали радше конфесійний, аніж 
етнічний зміст. Відтак осіб, котрі належали до західного християнства, називали 
“поляками”, “литвинами”; православних -  “білорусами” (“білорусцями”); уніатів -  
“поляками” або “білорусами”. Запорожців іменували “черкасами”. Високопостав
лені ієрархи Московської церкви воліли розглядати запорожців якщо не іновірця
ми, то людьми, котрі відступили від православ’я, не відпавши від нього остаточно. 
1621 р. були визначені канонічні способи прилучення українців та білорусів до 
Московської церкви при прийнятті ними московського підданства. Відтак претен
дентам на царське підданство, охрещеним (а також миропомазаним і маслопома- 
заним) православними священиками Київської митрополії через обливання, нале
жало пройти інший спосіб хрещення -  через занурення у воду. Осіб, яких охрести
ли уніатські священики (причому незалежно від способу хрещення) або які хоч раз 
причащалися в уніатській церкві, повторно охрещували через занурення у воду 
та з проголошенням анафеми католицтву .̂

Як бачимо, у Московській державі жорсткою конфесійною перегородкою 
відмежовувалися від східнослов’янського населення Речі Посполитої, у тому числі 
православних. Відтак вихідці з українських та білоруських земель, які бажали пе
рейти у царське підданство, за вимогою московського духовенства змушені були 
проходити очищувальний обряд через повторне хрещення, аби позбутися небезпе
чного для тамтешнього православ’я конфесійного “чужинства” і, відповідно, за
свідчити лояльність до царської влади та отримати можливість інтегруватися 
у традиціоналістське московське суспільство.

Як сприймали в Україні перших десятиліть XVII ст. населення Московської 
держави? На думку деяких дослідників, до початку XVII ст., а також у пізніший 
час, мешканці литовсько-польської Русі дивилися на Московську державу як на 
чужу та ворожу країну. Причому фактор одновірності з її населенням ігнорувався,

1 3 донесення московських розвідників на чолі із 3. Озеровим, 16 (26).ІХ 1618. -  С. 171; 
21.ІХ (1.Х) 1618II Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 181; 3 донесення 
московських розвідників на чолі з І. Волосатим, 17 (27).ІХ 1618 // Там само. -Т. 1. -  С. 174.

2 Грамота Михайла Федоровича А. Ф. Образцову, 2 (12).Х 1618 // РГБ. -  Отдел рукописей. 
Коллекция Шибанова. -  Ф. 343. -  Оп. 1. -  Д. 10. -  Л. 1.

3 Опарта Т. Украинские казаки в России: единоверцы или иноверцы? (Микита Маркушев- 
ский против Леонтия Плещеева) // Соціум. Альманах соціальної історії. -  К., 2003. -  Вип. 3. -  
С. 30-44.
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а християнський характер цієї держави іноді брали під сумнів. Серед православно
го духовенства Речі Посполитої симпатії до Москви були радше винятком. Водно
час уже наприкінці XVI ст. зародилася ідея, згідно з якою Московська держава 
є носієм чистоти православної віри та благочестя, що їх уособлював тамтешній 
христолюбивий цар. Належність народів Русі та Московської держави до право
слав’я розглядали крізь призму конфесійного гуртування православних у проти
стоянні з латинським світом. Відтак на середину XVII ст. в Україні, насамперед 
у середовищі православного духовенства, почали сприймати Московську державу 
як ідеальне православне царство. Оскільки ж тогочасні реалії життя на українсь
ких землях -  релігійні переслідування православних та насадження унії -  сприяли 
поширенню есхатологічних настроїв (масові панічні чутки про знищення право
слав’я через насадження іншої релігії були суголосними з патрицистичним проро
цтвом про змішання релігій, що витворить “єдину релігію” Антихриста), то 
в Україні утверджувалося сприйняття московського царя крізь призму священних 
пророцтв, згідно з якими цар виконає головну роль в утвердженні православ’я 
у світі й викоріненні єресей напередодні другого пришестя Христа та його перемо
ги над Антихристом. Усе це породило специфічну перспективу для політико- 
релігійної свідомості української еліти: від середини і до кінця XVII ст. чимало 
православних українських православних політиків та церковних діячів бачили ес
хатологічне завершення історії Русі у складі єдиної православної імперії під вла
дою російських самодержців.

Дійсно, упродовж зазначеного часу у свідомості насамперед освічених проша
рків українського населення (особливо вищого православного духовенства) спо
стерігалася певна еволюція образу Московської держави та її царя: від індиферен
тного або негативістського їх сприйняття до ідеалізації царя як благочестивого 
православного правителя та головного захисника православ’я. Однак наголошення 
на тому, що релігійна екзальтованість православного українського населення та 
поширення серед нього есхатологічних очікувань спрямовувалися у царистські та 
промосковські настрої, навряд чи коректне.

Насправді у перші десятиліття XVII ст. релігійна боротьба в Україні не спри
чинила втрату політичної лояльності православного населення до польської влади 
та його переорієнтацію на московського царя. Православні України, що мешкали 
по сусідству з Московською державою, усвідомлювали свою етнічну самобутність 
та відмінність від населення цієї держави. Якщо вони і звертали свої погляди до 
московського царя, то не через очікування кінця світу та виконання царем місії, 
визначеної йому пророцтвами перед другим пришестям Христа, а керуючись еко
номічними та іншими приземленими мотивами.

У той час поняття “руськості” в Україні вже не зводилося тільки до уявлень 
про певну аморфну культурно-релігійну спільноту населення українських та біло
руських земель Речі Посполитої. Адже у православному українському політико-

1 Див.: Савченко С. Зазнач, праця. -  С. 282-297.
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культурному середовищі формувалося розуміння руського народу як соціально 
структурованого етносу, що охоплює шляхту, духовенство, козаків, непривілейовані 
стани -  “посполитий народ” і має територіальну прив’язку до українських воє
водств, насамперед Київського. Православних білорусів, які належали до Київської 
митрополії, також зараховували до руського народу. Тим часом православним жите
лям Московської держави у цьому зазвичай відмовляли. Попри те, що в офіційних 
московських документах останніх могли називати “руськими людьми”1, а їхній цар 
і патріарх зазвичай додавали до своєї титулатури визначник “усієї Русі (Русії”) , 
з української перспективи на них дивилися як на “москву” або “москалів”

Використання на рівні буденної свідомості етнонімів “москва”, “москалі” на
явне, приміром, у погоджувальному документі між київським воєводою Томашем 
Замойським та міщанами Києва, які підлягали юрисдикції магдебурзького права. 
Йдеться про те місце у тексті цього документа, де міщани зверталися до воєводи зі 
скаргою на московських купців -  своїх торговельних конкурентів: “Що Москва 
з деякими своїми товарами, радше для шпигування... приїхавши до Києва і там не 
торгуючи, позвикали вириватися [з міста] і волочитися по Волині, по Поділлі 
і деінде, виїжджаючи до півтори сотні миль від кордонів в держави Р[ечі] 
Щосполитої]. А вас [нас], коронних купців, не пускають у свої землі далі, як тіль
ки до Путивля -  від кордону чотири милі і до Брянська -  від кордону шість миль, 
а далі -  ні. Просимо... про відкритого листа до... підвоєводи, щоб Москви далі 
Києва не пускав через ті причини і велів [їм] торгувати у Києві. Також про нагаду- 
вальні листи.., до інших перевозів, а саме Вишгородського -  дві милі вище Киє
ва.., до ченців микільських, пустинських, печерських.., щоб не перевозили Мос
калів на своїх перевозах, [бо це призводить до] утруднення Р[ечі] Щосполитої] 
і шкоди скарбові” (курсив наш. -П . С.).

Як бачимо, політичною координатою самоідентифікації для мешканців Києва 
другого десятиліття XVII ст. поставало їхнє “громадянство” у Речі Посполитій, 
причому в межах Корони Польської, а не Великого князівства Литовського, де 
мешкали білоруси. Отже, київські міщани, які захищали власні інтереси від екс
пансії зарубіжних економічних конкурентів і наголошували на своєму “коронно
му” статусі та лояльності до власної держави, однозначно сприймали іноземцями,

1 Грамота Михайла Федоровича до А. Образцова, 2 (12).ІХ 1618 // РГБ. -  Отдел рукописей. 
Коллекция Шибанова. -  Ф. 343. -  Оп. 1. -  Д. 4. -  Л. 1.

1 Про особливості титулатури великих московських князів та царів докладніше див.: ЛДоро
шевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV -  начала
XVI в. -  М., 1980; Ее же. Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец XV -  начало XVI в. -  
М., 2001; Ее же. Россия в системе международных отношений середины XVI века. -  М., 2003; 
Фаизов С. Письма ханов Ислам-Гирея ІП и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михайловичу и 
королю Яну Казимиру 1654-̂ 1658. Крымскотатарская дипломатика в контексте постпереяславс- 
кого времени. -  М., 2003; Его же. “Где Москва, где восток, где запад?”: географическая полемика 
между крымским ханом Мухаммедом IV и царем Алексеем Михайловичем в 1655-1658 гг. // 
Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. -  К., 2003. -  С. 128-145.

3 Ухвала про досягнення згоди між Т. Замойським та київськими міщанами магдебурзької 
юрисдикції, без дати // АОАБ. -  А1. -  Ифв. № 289. -  в. 122.
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чужими людей, котрі приїхали з Московської держави, -  попри те, що їхнє право
славне віросповідання вочевидь ні для кого не було секретом. За назвою цієї дер
жави, яка побутувала у Речі Посполитій (і не тільки у ній), приїжджих з неї імено
вано “москвою”, “москалями”. Тобто, мешканці Києва дивилися на “московитів” 
(цим терміном тогочасні західноєвропейські автори позначали населення Москов
ського царства, хоча для цього населення це не була самоназва)1 крізь призму їх
нього політичного “чужинства”, як на не надто бажаних (адже були конкурентами) 
представників іншого народу. У ставленні до москалів-іноземців як чужинців во
чевидь відобразилася не тільки політична складова самосвідомості киян, а й етно- 
конфесійні та культурні фактори, що плекали їхнє чуття належності до руського 
народу Речі Посполитої (церковна юрисдикція Київської митрополії, власна мова, 
спільна ментальність, історична доля, земля Вітчизни тощо).

Українці позначали “московською” термінолексикою не тільки прибульців 
з Московського царства, а й удавалися до неї у випадках, коли самі опинялися на 
території названої сусідньої держави. Принаймні це підтверджують факти участі 
запорозьких козаків у подіях Смутного часу. Приміром, воюючи на московських 
землях, вони називали місцеве населення “московським людом”, а свого против
ника -  “москвою”2. В освічених колах Речі Посполитої існувало розуміння полі
тичної та етнокультурної окремості руського та московського (російського) наро- 
дів-“націй”. Причому декотрі політично заангажовані діячі схильні були окреслю
вати цю окремість у термінах ворожого протистояння названих православних “на
цій”. Приміром, це видно з фрагмента “8о\уіїа \vina” (“Подвійна вина”) (1621) — 
твору, що був написаний уніатськими авторами. У ньому йшлося про давній анта
гонізм руської та московської “націй, між собою більше незгідних і [таких, які] 
здавна перебувають у ворожості (\у піерггуіаіпі)”3. Неважко переконатися, що 
в таких розмірковуваннях щодо ’’національного”, у яких наголошено на розмежу
ванні названих вище народів, на передньому плані був політико-територіальний, 
а також, очевидно, ментальний фактори, тоді як об’єнувальний фактор однієї віри 
в цьому разі проігноровано.

Утім, навіть у середовищі католицького духовенства зустрічалися не тільки 
суто негативні політичні оцінки Московської держави. Прикладом цього можуть 
бути твори Й. Верещинського. Цей автор, з одного боку, вносив пропозиції щодо 
створення в Україні рицарської школи та рицарського ордену' хрестоносців на За
дніпров’ї, які, серед іншого, повинні були стати щитом проти воєнної загрози 
з боку Московської держави4. Через територіальну експансію останньої на прико
рдонні землі Речі Посполитої Й. Верещинський критикував московського царя 
(“Чимала шкода від великого князя, який... наважився збудувати у власній держа
ві Його Королівської Милості, нашого володаря, на власному грунті Київського

1 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. -  М., 1962. -  С. 25,26.
2 А. Мацьковський до Л. Сапєги, 12.11612 // ВіЬНоіека Яасг. -  Ккря. № 88. -  Б. 153.
3 Боауйз \vina. -  \Уі1по, 1921 // Архив ЮЗР. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 451.
4 Див.: Тіїегевгсгугвки. РиЬІіка.
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єпископства замок, що має назву Короп... від Остра, замку... українного, дві милі, 
а від Києва за тридцять миль, де вже і чимале місто осадив утікачами, тобто підда
ними з Волині, Поділля та з Руських країв”)1.

З іншого боку, Й. Верещинський, який був зацікавлений у тому, щоб його во
єнно-політичний проект хрестового походу проти “поган”2 дістав підтримку 
у християнській Європі, звертався з відповідними закликами до різних європей
ських володарів, у тому числі до царя Федора Івановича3. 1594 р. у творі “Побуд
ка” письменник умістив геральдичну епіграму на царський герб:

О Ту, Wieliki Kniaziu Moskowski proswitny,
I toboiu si? opiekaiet CZAR nebestny.

Bo tebe un osmotryl Herbom wilmi buinom,
Nahim molodcom bez uzdy na koniu bystrom.

Dokazuyze, motodce, chot oklep z derewom,
Nad Pohany, zmijeiu у nad Bazyliskom.

A kunskimi kopytami iak Lwa у Smoka,
Potoloczysz w osoby ich, z Tatary Turka4.

(О, Ти, Великий Князю Московський просвітний,
І Тобою опікується ЦАР небесний.

Бо тебе він наділив Гербом вельми буйним,
Нагим молодцем без узди на коні бистрім.

Верши, молодцю, хоч без сідла з попоною,
Над Поганами, змією і над Василіском.

А кінськими копитами як Лева і Смока,
Потолочиш так само з Татарами Турка.)

Як можна переконатися, автор цієї геральдичної віршованої епіграми звеличу
вав московського царя як “просвітного” правителя, котрий має Боже благословен
ня. Спираючись на власне тлумачення московської гербової символіки, 
Й. Верещинський оптимістично віщував майбутню перемогу царя над татарами і 
турками. Впадає також в очі, що у цьому вірші, який написаний польською мовою, 
зустрічаються граматичні конструкції та лексика тогочасної “руської” літератур
ної мови (як-от: “Wieliki Kniaziu Moskowski proswitny”, “toboiu”, “zmijeiu”). Звідси, 
між іншим, стає зрозумілим, що католицький єпископ Й. Верещинський був до
статньо заглиблений в культуру руського народу, продовжуючи щодо цього свою 
родинну традицію, адже його батько Андрій Верещинський почав вивчати руську 
грамоту у восьмирічному віці5.

\ Ibid. -  S. 2.
2 Див.: WereszczynskiJ. Excitarz; Idem. Pobudka; Idem. Votum.
3 Wereszczynski J. Votum. -  S. 77.
4 Wereszczynski J. Pobudka. -  S. 145 (переклад наш. -  П. C.).
5 WereszczynskiJ. Wiserunek na kszah kazania uczyniony. -  S. 102.
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Хоч би там як, а істотні ментальні, соціокультурні та політичні відмінності 
між православним руським народом українських земель та православними росія
нами Московської держави вочевидь реально існували. їх фіксували й іноземці, 
яким доводилися приблизно в один і той самий час побувати і в Україні, і у Мос
ковському царстві. Йдеться про спостереження, які зробив син Антиохійського 
патріарха Макарія III Павло (Алепський (Халебський), мандруючи у 1650-х роках 
українськими землями у складі патріаршої свити до Московської держави, а також 
повертаючись із Москви додому через Україну. Вперше побувавши на українських 
землях та близько ознайомившись із релігійним життям, звичаями і традиціями 
українців, він у своєму подорожньому щоденнику неабияк підносив їхню побож
ність, схильність до милосердя, відзначав властиву їм доброзичливість, відкри
тість, гостинність, дух свободи і ліричність душі (детальніше про це йтиметься 
у частині другій, розділ І). Водночас пробувши певний час у Московській державі, 
П. Алепський помітив разючий контраст між тамтешнім життям людей та уже зна
йомою йому українською дійсністю. Отож, прибувши зі свитою Антиохійського 
патріарха із Московського царства знову в Укршну, він зазначив: “Цієї ночі ми спа
ли на березі Дніпра цілковито задоволені й спокійні, бо тієї самої миті, як загледіли 
Печерський монастир, що вилискував банями звіддалеки, і як тільки обвіяли нас 
пахощі цієї квітучої землі, наші душі затрепетали з радощів і веселощів, серця наші 
розкрилися і ми ревно та вдячно молилися Господові Богу. Упродовж цих двох ро
ків перебування нашого в Московії замок висів на наших серцях, а розум було до 
крайнощів пригнічено й скуто, бо в цій країні ніхто не може відчувати себе хоча
б трохи вільним і задоволеним, опріч хіба що корінних обивателів, але усяк, 
як-от ми, хоч би він став володарем цієї країни, ніколи не перестане ніяковіти духом 
і тривожитися серцем. Навпаки, країна козаків була для нас немовби нашою рідною 
землею, а її мешканці стали для нас добрими приятелями та людьми, як-от 
ми самі”1.

Як бачимо, перебуваючи у православній Московській державі, представник 
Східної Церкви П. Алепський пережив разом зі своїми супутниками справжній 
культурний та психологічний шок від того, що опинився із ними у політичному 
просторі царської тиранії. Увесь цей час на їхніх душах лежав тяжкий камінь. Як 
ніщо інше їх гнітила цілковита несвобода московського суспільства, з якою, на 
переконання автора щоденника, не може змиритися жодна внутрішньо вільна лю
дина. Водночас із цією несвободою готові жити та терпіти її, не надто переймаю
чись своїм становищем, хіба що царські піддані. Із поверненням у “країну коза
ків”, подорожні зі Сходу пережили невимовне полегшення й радість, оскільки во
ни відчували спорідненість душ із православними українцями, які цінували свобо
ду і збройно вибороли її під час війни за своє визволення. Отже, в цьому випадку 
конфесійна спільність українців та росіян не виконувала скільки-небудь істотної

1 Халебський П. Україна -  земля козаків. Подорожній щоденник / Упоряд. М. О. Рябий. -  К., 
2008.-С. 225.
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інтегруючої ролі, тоді як політичні умови, в яких вони перебували, відігравали 
першорядну, причому різновекторну, роль у формуванні їх політичної самосвідо
мості та “національного” характеру.

Ідея спільності історичних коренів населення Русі та Московської держави 
і покровительства над православними московського царя

Налагодження наприкінці XVI ст. конфесійно зорієнтованих контактів між 
представниками православних кіл України та владою Московської держави спо
нукало осіб, які зверталися до московського царя або патріарха, виробити певні 
політично та ідеологічно зважені правила такого спілкування. Йдеться насамперед 
про зображення московського царя покровителем і захисником православних, 
а також експлуатування тези про спільність віри та історичного походження русь
кого народу Речі Посполитої і населення Московської держави.

Такі ідеологічні підходи охоче застосовували ті політично активні репрезента
нти православного середовища України, які прагнули здобути від московського 
царя матеріальну допомогу -  “милостиню”. Приміром, члени Львівського братст
ва, котрі розраховували отримати від царської влади кошти на відбудову після по
жежі Успенської церкви у Львові, інших церковних споруд, а також відновлення 
шпиталю Онуфріївського монастиря, 1592 р. звернулися до царя Федора Іванови
ча, розсипаючи на його адресу пишномовні слова похвали: “Богоправителный, 
державнЬшпій, въ благочестіи по вселеннЬй свЪтлЪ сіяющій, православный царю 
Феодоре Іоанновичю, великій княже, самодержавный господарю, сЬверскія стра
ны великоименитаго рода Російска и многоплеменитыхъ языкъ крбпкій властите
лю, варваровъ добропобЪдный прогонителю, церкви похвала и удобреніе, стБна 
и прибежище христіяномь, Богомъ соблюдаемо скипетро христоименитаго царст
ва, истшгЬ ревнителю и изрядный поборниче, апостолскимъ и отеческимъ пред- 
аніемь православныя вЪры опасный блюстителю!”1.

Подану серед цих величальних епітетів, титулів та оцінок характеристику мо
сковського царя як володаря північних країн “великоименитаго рода Російска” 
у тексті листа ідеологічно уточнено й глобалізовано. Йдеться про зображення 
львівськими братчиками Федора Івановича не тільки государем “великоіменитого 
російського роду” Московської держави, а й володарем, якого Бог настановив 
царствувати над православними “племенами”, тобто народами поза московськими 
кордонами (“Тебе убо, преславний царю, вЪнцемъ благочестія во вЪрЬ православ
ной Богь у краси...; тебе во многороднЪмъ племенЬ Російскомь царя неподвижна 
оть прародителей постави”)2.

Метафорично порівнюючи царя зі щедрим на життєдайну вологу морем, яке за 
свою щедрість не вимагає для себе чого-небудь взамін, львівські братчики писали:

1 Чолобитна членів Львівського братства московському царю Федору Івановичу про благо
дійну допомогу, 15 (25).УІ 1592 // Акта ЗР- СПб., 1851. -  Т. 4. -  С. 47.

2 Там же. -С . 48.
189



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

“сице твое величество, царю, ничтоже оть кого требуяй, но всЬмъ по вселенной иже 
во благочестіи и православіи живущимъ прохлааденіе еси и утЬшеніе и окормленіе, 
паже же вездЬ обретающимся оть многоплеменитаго рода Російскаго; оть них же 
и мы обрЬтаеміи во градЬ ЛвовЪ духовній, священици, дидаскаліе, родъ Російскій 
и Греческій, убози и умалени суще паче всЬхъ человЪкъ жителей града сего”1.

Як бачимо з цього джерельного уривка, московський цар для православних 
світу постає відрадою, опорою та хлібодавцем (“прохлажденіе еси и утЬшеніе 
и окормленіе”). Він виконує таку роль насамперед стосовно людей, історичне ми
нуле яких було пов’язане з Київською Руссю, -  вони у тексті листа фігурують як 
такі, котрі творять православну спільноту “багатоплемінного роду російського”. 
Отже, населення, історичні корені якого сягають давньоруських часів (“російський 
рід”), є “багатоплемінним”, або, за сучасною термінологією, -  складається з різних 
етносів. До зазначеної православної спільноти відносили себе також львівські 
братчики. Причому вони закликали Федора Івановича стати християнським 
благодійником, беручи за взірець для наслідування “пращура” свого царського 
престолу і держави -  хрестителя Русі князя Володимира (“Да уподобишися, 
всесв'Ьтлый царю, памяти святїй честнаго ти царства прародителю, великому 
Владимиру, просветившему весь родь Російскій святымъ крещеніемь и честными 
храмы святол’БшгБ землю Роскую даже доздь освятившему”)2.

Достеменно невідомо, з яких джерел львівські братчики черпали свої політи- 
ко-конфесійні ідеї*. Проте, як видається, достатньо очевидним є те, що автори зве
рнення до московського царя мислили не в етногенетичних категоріях, розглядаю
чи населення, котре належало до православного “російського роду” Речі Посполи
тої та Московської держави як один етнос, а суто у віросповідних, зорієнтованих

1 Чолобитна членів Львівського братства московському царю Федору Івановичу про благо
дійну допомогу, 15 (25).VI 1592 // Акты ЗР- СПб., 1851. -  Т. 4. -  С. 48.

2 Там же.
* Версії щодо цього див.: Флоря Б. Н. Древнерусские традиции и борьба восточнославянс

ких народов за воссоединение // Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское 
наследие и исторические судьбы восточного славянства. -  М., 1982. -  С. 191; Плохій С. Наливай- 
кова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 364, 365. Не виключено, що деякі 
наявні у листі львівських братчиків ключові політико-конфесійні ідеї виникли під впливом екзар
ха Малої та Великої Росії, Тирновського митрополита Діонісія. Адже останній, клопочучись пе
ред Федором Івановичем у згаданій вище справі Львівського братства, того ж таки дня, що й бра
тчики, -15  (25) червня 1592 р., письмово звернувся до царя. Про ідейний вплив Діонісія на львів
ських братчиків (утім, це міг бути і зворотний вплив останніх на Тирновського митрополита) 
можна судити з певних стилістичних та ідейних збігів обох документів. Ідеться насамперед про 
зроблений Діонісієм наголос на тому, що християнська діяльність князя Володимира -  хрестите
ля Русі повинна служити зразком для наслідування православному московському цареві, який 
завдяки цьому зміцнить свій авторитет серед усіх православних “російського роду”: “да славится 
Богь и вспоминается имя прежнихъ благочестивыхъ родовъ святой памяти великого князя Вла
димира, крестившаго весь Російскій родъ... Да будеши убо новый ктоторъ, и да прославляется 
имя твое во всЬх странахъ Російскихь, и да будеть похвала и слава вездЪ великаго царства твое
го” (Лист Тирновського митрополита Діонісія до московського царя Федора Івановича,
15 (25).У1 1592 // Акты ЗР. -  Т. 4. -  С. 49.
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на історичну традицію. Львівські братчики сприймали православних, насамперед 
етноси, історичне минуле яких пов’язане з Київською Руссю, як духовну споріднену 
спільноту, об’єднану хрещенням у часи князя Володимира Що ж до Федора 
Івановича, то вони вбачали у ньому володаря, якого Бог зробив опорою для право
славних (головно кола “російського роду”) та моральним авторитетом, повага 
до якого коренилася також у виведеному братчиками генеалогічному зв’язку з хрес
тителем Русі. Іншими словами, львівські братчики обстоювали ідею моральної 
спадкоємності царської влади щодо християнсько-державницького чину князя 
Володимира.

Відомо, що завершення польсько-московської війни 1617-1618 рр. поклало 
край тривалому періоду руйнівної так званої Смути у Московській державі. Поча
ток стабілізації та відновлення сил православної Московської Русі не оминули 
увагою висвячені 1620 р. Єрусалимським патріархом Феофаном церковні ієрархи 
Київської митрополії, які зазнавали у Речі Посполитій політичних переслідувань 
та утисків і були гостро зацікавлені отримати підтримку від московського царя. 
Аби здобути його прихильність, православні архієреї при зверненнях з того чи 
іншого приводу до влади Московської держави охоче наголошували на спільності 
віри та історичних коренів руського народу і населення Московської Русі.

Отже, по завершенні патріархом Феофаном своєї святительської місії в Украї
ні серед православного духовенства Київської митрополії прижився звичай проси
ти милостиню у московського царя. Така практика супроводжувалася відповідни
ми ідейними обгрунтуваннями, в яких експлуатувалася, серед іншого, тема право
славного царя -  покровителя православних “російського роду”. Причому жанр 
випрошування милості передбачав етикетне применшення прохачів, що проявля
лося, серед іншого, у специфічному завуалюванні ними “руських” компонентів 
власної титулатури, або ж вибудуванні останньої ієрархічно підпорядкованою що
до владних чинників Московської держави. Такий ідейний ракурс, що його воче
видь із тактичних міркувань брали на озброєння пошукачі царської милості, явно 
лестив грошодавцеві, адже був спрямований на піднесення політичної значущості 
персони московського царя (принаймні у його власних очах) стосовно православ
них Речі Посполитої.

Серед нововисвячених православних архієреїв -  прохачів царської милості був 
Перемишльський єпископ Ісайя Копинський. Причому він розраховував не тільки 
на матеріальну допомогу Михайла Федоровича, а й мав намір прийняти царське 
підданство, оскільки не бажав терпіти релігійні утиски і явно зневірився посісти 
належну йому єпископську кафедру, адже змушений був мешкати “зде на Украи- 
не, во пределе Киевском”. І. Копинський у листі до московського патріарха Філа- 
рета від 4 (14) грудня 1622 р. прохав останнього спонукати свого царственного 
сина до милостині, а завершив своє письмове звернення підписом “Исаия Копинс- 
кий, єпископ и екзарха Малой Росии”. Тим часом свого адресата він послужливо 
представив у новій для нього іпостасі, зобразивши його не менш, як патріархом
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“Великой и Малой Росии”1. Використані І. Копинським у такий спосіб терміни 
“Мала Росія” та “Велика Росія”* фактично формували погляд на Київську митро
полію як начебто підпорядковану Московському патріархату.

Прикметно, що у секретній інформації, яку І. Копинський через своїх пред
ставників передав московській владі, він не тільки просив надати йому та півтори 
сотні ченцям Мгарського монастиря притулок у Московській державі, а й пові
домив про бажання багатьох православних, у тому числі запорожців, перейти 
у царське підданство в разі загострення утисків з боку польської влади (“Да и все 
де, государь, православне крестьяне и зопорозкие козаки, как им от поляков утес- 
ненья будет, многия хотят ехать к тебе, государю царю и великому князю Михаи
лу Федоровичи) всеа Русии”)2. Залишається тільки здогадуватися, наскільки точно 
інформація про бажання православних, особливо козаків, перейти у царське під
данство відбивала суспільні настрої в Україні (переселення за московський рубіж 
і справді могло поставати як реакція на утиски місцевої влади). Не виключено, що 
І. Копинський навмисно згустив барви щодо готовності українського населення 
бачити своїм володарем Михайла Федоровича, аби зробити переконливішими для 
царської влади мотиви власного прохання про московське підданство. Адже за 
якихось кілька місяців до цього секретного послання Перемишльського митропо
лита запорозькі козаки мали дещо інший намір, аніж “ікати” до Михайла Федоро
вича та проситися у його підданство -  їхнє військо палало бажанням розпочати 
війну проти Московської держави3.

Якщо наприкінці XVI ст. православні архієреї задля покращення свого полі
тичного й економічного становища у Речі Посполитій та реформування згідно 
з власним баченням Церкви вирішили реалізувати свої плани через укладення цер
ковної унії, так чи інакше пов’язуючи своє майбутнє з власним перебуванням на 
теренах Київської митрополії, то після 1620 р. серед православних ієрархів, яких

1 І. Копинський до московського патріарха Філарета, 4 (14).ХІІ 1622 // Воссоединение Укра
ины с Россией: Документы и материалы. -  Т. 1. -  С. 27,28.

* Терміни “Мала Росія” і “Велика Росія”, що народилися у канцелярії Константинопольського 
патріархату, в XIV ст. використовували для позначення митрополій, на які була поділена єдина 
Київська митрополія (прикметно, що у 1330-х роках термін “Мала Росія” входив до офіційного 
титулу галицького князя Юрія-Болеслава). Однак уже на початку XV ст. цей термін майже не вжи
вали. Водночас термін Велика Русь (а також Біла Русь) у Московській Русі іноді прикладали до 
царської держави. Наприкінці XVI ст. в українсько-білоруському православному середовищі Речі 
Посполитої знову почали поступово входити в ужиток терміни “Мала Росія” і “Велика Росія”. Сти
мулом до цього була, зокрема, релігійна боротьба довкола Берестейської церковної унії 1596 р., 
а також відновлення патріархом Феофаном православної церковної ієрархії Київської митрополії. 
Митрополит Петро Могила замість традиційного для київських митрополитів титулу “усієї Русі” 
в листах до Москви почав називати себе митрополитом “київським, галицьким та усієї Малої Росії” 
(Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 360,361).

2 3 відписки путивльських воєвод Михайлу Федоровичу, 6 (16).XII 1622 // Воссоединение 
Украины с Россией: Документы и материалы. -  Т. 1. -  С. 28,29.

3 Київський католицький єпископ до Ю. Збаразького, 6. VI 1622 // ВіЬІіоІека Насг. -  
Икре. 2.-8.1250,1251.
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висвятив Єрусалимський патріарх Феофан, почали брати гору настрої індивідуа
льного порятунку від релігійних переслідувань та неприхильного ставлення до 
Православної церкви польської влади. Йдеться, власне, про те, що вони воліли 
залишити свою паству сам на сам із релігійними утисками та переслідуваннями 
у Речі Посполитій, а самі прагнули сховатися від неприємностей утечею за кор
дон, зробивши тим самим також і посильний внесок у саморуйнування ієрархії 
Православної церкви, яку ціною величезних зусиль було відновлено на початку 
1620-х років. 1625 р. емігрував у Московську державу єпископ Володимирський і 
Берестейський Іезекиїл Курцевич. Процес переходу православного духовенства 
Київської митрополії на московські землі набував дедалі більшого розмаху1.

Загалом, політична орієнтація на православного царя Московської держави 
мала добрий ірунт у середовищі духовенства Київської митрополії. Цьому сприя
ло не тільки збереження серед найбільш освічених його представників історичної 
пам’яті про спільне давноруське минуле східнослов’янського населення та єдину 
Київську (Руську) митрополію. Духовенство гнаної у Речі Посполитій Православ
ної церкви змушене було шукати для себе підтримки, насамперед матеріальної, від 
влади сусідньої православної держави. Відтак отримання його представниками 
“милостині” від московського царя2 опосередковано підживлювало у них ідею 
спорідненості руського народу та православного населення Московської держави.

Утім, наявність промосковських настроїв у середовищі православного духо
венства Київської митрополії, насамперед церковних ієрархів, не означала, що во
ни відкрито перейшли в опозицію до політичного режиму Речі Посполитої й де
монстративно виявляли до нього своє нелояльне ставлення. Підтвердженням цього 
може бути позиція щодо руського “національного” питання, яку 1621 р. публічно 
засвідчили у “Протестації1” Київський митрополит І. Борецький та деякі інші пра
вославні церковні ієрархи. Доводячи невинуватість Єрусалимського патріарха 
Феофана, якого польська влада звинуватила у підривній діяльності проти Речі 
Посполитої, вони використали такий аргумент: під час польсько-московської вій
ни 1617-1618 рр. ані Єрусалимський патріарх, ані православні Речі Посполитої, 
ані запорожці не були на боці Московської держави, попри те, що, як зазначено 
в цьому документі, можна “було і патріархові, і нам, і козакам діяти на боці Моск
ви, з якими у нас одна віра і богослужіння, один рід, мова та звичаї”3

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 525; Харлампович К. В. Малороссийское 
влияние на великорусскую церковную жизнь. -  Казань, 1914. -  С. 29-74.

2 Див., напр.: Приїзд до Москви за милостинею ієромонаха Лубенського монастиря Г. Слабіна 
зі старцем Леонтіем, 6.ХП 1622 // РГАДА. -  Ф. 124. -  Оп. 1. -  Д. 1. -  Л. 1-2; Приі'зд до Москви за 
милостинею ієромонаха Київського Братського Богоявленського монастиря Федора, 1625 // Там 
же. -  Ф. 124. -  Оп. 1. -  Д  5. -  Л. 1-2; Приїзд до Москви служителів Київського Братського Бого
явленського монастиря Федора та Г. Березенського, 1629 // Там же. -  Ф. 124. -  Оп. 1. -  Д  4. -  Л. 13.

3 Вопескі А і іп. Ргоіеє^ф і роЬоіпа Зшійса '̂а. 28.1V (8.У) 1621 // Жукович П. Протестация 
митрополита Иова Борецкого и других западнорусских иерархов, составленная 28 апреля 
1621 года. -  В изд.: Статьи по славяноведению. -  СПб., 1910. -  Вып. 3. Приложение. -  С. 143. 
Див.: Додаток II.
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Отже, у цьому джерелі наголошено не тільки на тому, що руська спільнота Ре
чі Посполитої та населення Московської держави сповідують одну віру, а й фак
тично зображено їх чи не єдиним народом в етнічно-родовому, мовному та етно
культурному плані (щоправда, впадає в очі певна суперечливість аргументації 
І. Борецького та його колег, адже серед тих, кого вони віднесли до одного роду та 
однієї мовної групи, виявився Єрусалимський патріарх Феофан). Звісно, що в та
кій оцінці не обійшлося без перебільшень, оскільки автори протестації загострили 
увагу на спільному руського народу по обидва боки кордону Речі Посполитої та 
Московської держави вочевидь з полемічною метою -  аби зробити вагомішими 
свої аргументи на захист патріарха Феофана від висунутих проти нього звинува
чень. Зроблене у цьому документі гіпотетичне припущення про природність 
об’єднання у час небезпеки носіїв “руськості” -  православних Речі Посполитої 
загалом та запорожців зокрема -  з населенням Московської держави безперечно 
передбачало політичний вододіл поміж ними, адже насправді руський народ І. Бо
рецького зберіг вірність польському королю та Речі Посполитій.

Водночас такий напрямок мислення засвідчив наявність в освічених колах 
вищого православного духовенства уявлень про високий ступінь історичної спо
рідненості православних руських народів Речі Посполитої та Московської держа
ви. Свої погляди на цю тему І. Борецький розвинув у листі до царя Михайла 
Федоровича від 24 серпня (3 вересня за н. ст.) 1624 р., що являв собою ідейне об
ґрунтування таємної політичної ініціативи сил, згрупованих довкола Київського 
митрополита, щодо переходу певної частини православних підданих польського 
короля під владу московського царя. Оскільки йшлося про вельми радикальний 
політичний план, 1. Борецький у своєму зверненні до царя зробив наголос на рете
льному обґрунтуванні того, чому Михайло Федорович конче повинен його під
тримати. Аргументи київського митрополита щодо цього зводилися до ідеї право
славної солідарності та етногенетичної спорідненості руського народу Речі По
сполитої і православних Московської Русі.

І. Борецький спробував переконливо донести до царя такі ідеї, певним чином 
увівши їх у річище священної історії. Задля цього він скористався біблійною оповід
дю про Іосифа, якого брати по батькові продали в рабство у Єгипет. Завдяки Божо
му промислу цей раб став чільною владною постаттю у Єгипті та рятівником людей 
від голоду. Іосиф не дав померти голодною смерпо також власній родині. Він прос
тив гріх братів, котрі продали його у рабство, став їхнім щедрим благодійником та 
проявив особливу турботу і прихильність до свого “єдиноутробного” молодшого 
брата по матері -  Веніаміна (Буття, Гл. 37,1-36; Гл. 39,1-23; Гл. 40, 1-23; Гл. 41,1- 
57; Гл. 42,1-38; Гл. 43,1-34; Гл. 44,1-31; Гл. 45,1-28; Гл. 46,1-34; Гл. 47,1-37).

Отже, Київський митрополит порівнював Михайла Федоровича з Іосифом. Він 
писав, що його адресат завдяки Божій волі зійшов на царство у Московській дер
жаві, і закликав його: “последи же и о нас, росийскаго ти племени единоутробным 
людем державы ти и твоєму самому царскому величеству родом плоти и родом 
духа единоя, святоя соборноя апостольския церкве людех же и градехъ... последи 
же о святей родителници церкви, в нас обретающейся, и о нас, юнейших ти брати-
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ях”1. Як можна переконатися, метафорично розмислюючи у термінах біблійної 
оповіді про Іосифа щодо божественного призначення Михайла Федоровича для 
православного світу, І. Борецький закликав царя, щоб він, подібно до Іосифа, кот
рий явив милосердя, душевну турботу та щедрість до своїх покревних і став їм 
у тяжку годину опорою у житті, аналогічно вчинив стосовно пригноблених та гна
них православних Київської митрополії. Причому автор листа чітко давав зрозумі
ти, що серед них поляки найбільше переслідують православних єпископів, відлу
чаючи їх від кафедр та позбавляючи прибутків*. Не виходячи з кола біблійних по
рівнянь та аналогій, І. Борецький писав про них як про людей, котрі подібно до 
Веніаміна -  молодшого єдиноутробного брата Іосифа, звеличеного Богом, були 
“єдиноутробними” з царськими підданими і самим царем, власне, єдині з ними за 
родовою ознакою та духовною основою (“родом плоти и родом духа единоя”). 
Відповідно І. Борецький означив їхній статус (вочевидь ішлося насамперед про 
православних архієреїв Київської митрополії) як “найюніших”, котрі конче потре
бують опіки царя (“юнейших ти братиях”). Оскільки в цьому випадку явно зроб
лено переадресування до біблійної розповіді про Іосифа, то навряд чи можна 
погодитися з висновком деяких істориків, що І. Борецький іменував українців 
молодшими братами росіян, свідомо започаткувавши відповідну ідеологемуг.

У листі І. Борецького до царя, який розглядаємо, окрім зображення прихиль
ників Київського митрополита “найюнішими” стосовно московського царя, вико
ристано ще один прийом компліментарного піднесення політичної значущості 
Михайла Федоровича -  реального царя над “руськими людьми” Московської дер
жави. В його особі І. Борецький очікував і нового володаря якщо не для руського 
народу Речі Посполитої, то, принаймні, як буде показано нижче, для себе особис
то, підпорядкованих йому єпископів, а також запорожців. Ідеться про те, що І. Бо
рецький, аби уникнути найменшого натяку на конкуренцію з московським царем 
щодо “руських” означень власної титулатури, у листі представив себе як “Архі

1 І. Борецький до Михайла Федоровича, 24. VIII (3-ІХ) 1624. -  С. 46,47.
* Описуючи тяжку ситуацію, утиски православного населення та пригнічене становище його 

архієреїв у Речі Посполитій, І. Борецький наголошував насамперед на тому, що все це спричини
ло наступ новоповсталої унії на старожитну православну віру, а також відкрите ополчення проти 
Православної церкви короля, якого київський митрополит по суті зображав Божою карою для 
православних: “Понеже зде, в державе великого короля польського, государя богом попущеного 
над нами, умножившиеся злочестивой униятской от апостатов церкве святоя восточное ереси, 
иже поклонишась, тому ему же никогда же отцы наши не покланяхуся, и изменила прародитель- 
ную отеческую восточную веру в латинскую западнюю новотнину, и отступили от преданий 
отец святых, и сопротивишася истине, и всячески гонение на православних, не хотящих последо- 
вати нечистотам их, воздвигоша, наипаче же нас, православных епископов, от престол, от мест 
и от обителей наших изгнаша и до крове на святую православную веру вооружившася, олтари 
господни оскверниша, церкве православные в латинскую прелесть превратиша и просто рещи: 
всесильне и королевскою державою меч на православных обостриша” (І. Борецький до Михайла 
Федоровича, 24.VIII (З.ІХ) 1624. -  С. 47).

Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 368; Сав
ченко С. Зазнач, праця. -  С. 290.
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єпископ, Митрополит Київський та Галицький”, а також “смиренний митрополит 
Київський”1, тобто не скористався повними формами свого митрополичого 
титулу -  митрополит Київський і Галицький та усієї Русі, митрополит Київський 
і Галицький та усієї Малої Росії (про ці та інші його титули детальніше йтиметься 
у частині II, розділ VI).

І. Борецький послав до Москви зі своїм листом до Михайла Федоровича єпис
копа Луцького та Острозького Ісакія Борисковйча, поклавши на нього секретну 
місію ведення переговорів із царем щодо перспектив здобуття покровительства 
останнього над “святоя соборное апостольския церкве людех же и градех”2. Тоб
то, в цьому разі фактично могло йтися про встановлення підданства московського 
царя над православним населенням і територією України (на що вказує теза про 
православних та їхні “гради”, які потребують того, аби Михайло Федорович від- 
іукнувся на спрямований до нього заклик Київського митрополита: “последи же 
и о нас”). Утім, реальна політична мета щодо цього, яку ставив перед собою 
І. Борецький на найближче майбутнє, напевно не була такою глобальною.

Збереглися деякі документальні записи щодо проведених у Москві переговорів 
Луцького та Острозького єпископа Ісакія. Документ про зустріч у січні 1625 р. Ісакія 
з думним боярином князем Іваном Черкаським та думним дяком Іваном Грамотіним 
згодом дістав заголовок “ПргЬзд в Москву из Кіева Луцкаго єпископа Исакія, при- 
сланнаго от Кіевскаго митрополита Иова Борецкого с представленімь государю ца
рю Михаилу Федоровичу и Патріарху Филарету Никитичу о принятіи Малороссіи 
и Запорожскихъ козаковъ в покровительство, и о прощеній имъ вины противу госу
даря учиненной”3. Звідси можемо скласти уявлення про те, як автор цього заголовка 
сприйняв сутність січневих переговорів у Москві єпископа Ісакія. Згідно з форму
люваннями цього автора, І. Борискович адресував Михайлові Федоровичу та патріа
рхові Філарету клопотання, що його загально можна сформулювати як встановлення 
царської протекції над Україною та Військом Запорозьким. Причому це клопотання 
супроводжував промовистий жест політичної готовності запорожців служити ново
му володареві -  прохання простити їхню “вину” перед царем. Проте ініціатива 
І. Борецького, схоже, стосувалася насамперед близького до Київського митрополита 
православного духовенства, а також запорозьких козаків, яким щонайбільше пот
рібні були гарантії політичного притулку у Московській державі на випадок 
жорсткої конфронтації з польською владою.

Доволі виразні вказівки про це дають відомості, що проливають світло на за
ключну фазу посольства І. Борисковича. У той час Луцький та Острозький єпис
коп отримав від царської влади загальні обіцянки щодо можливої підтримки 
у майбутньому політичного плану І. Борецького та взяв до своїх рук дарунок, при
значений Київському митрополитові, -  коштовно оправлену ікону та соболине 
хутро вартістю у сто рублів. Як зазначалося у складеному в Москві звіті про пере-

1 І. Борецький до Михайла Федоровича, 24. VIII (З.ІХ) 1624. -  С. 48.
2 Там же. -  С. 47,48.
3 Грушевський А/. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 522,523.
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говори І. Борисковича з І. Черкаським та І. Грамотіним, “И епискоігь на государево 
и святБйшаго патріарха на жалованье билъ челомъ а говорить что он государскую 
милость Иеву митрополиту Кіевскому скажеть, и образ и соболи довезет, да билъ 
челом чтоб его челобите до государя и до святбйшаго патріарха донесли -  что у них 
та мысль крепка, что они в с ё  государской милости ради и под государскою рукою 
хотять, и о томъ советоват меж собою будут, а ныне боятца того, любо на них По
ляки наступят вскоре и им кроме государевой милости негде детца: все в то 
время -  митрополит и єпископи и войско Запорожское -  прибегнуть ко государской 
милости и поедут на государское имя и государю бы ихъ пожаловалъ, отринуть не 
велелъ, а имъ кроме государя дЬтца негде. И бояринь и думной діакь говорили, что
о томъ государя и святбйшаго патріарха известять, а онъ бы нынешней государевъ 
указъ митрополиту сказать, а что у них учнет делатца и они б о томъ государю 
ведомо учинили и государь смотря по делу и мыслить о томъ будеть”1.

Неважко переконатися, що І. Борискович, якого царська влада, так само, як 
І. Борецького, щедро обдарувала, спробував запевнити своїх дарувальників, що іні
ціатори посольства до Москви мають твердий намір опинитися під владою Михайла 
Федоровича, причому рішення про це буде ухвалене тільки по його поверненні 
в Україну (“у них та мысль крепка, что они все государской милости ради и под 
государскою рукою хотять, и о томъ советоват меж собою будут”). З’ясовується 
також, що коло “усіх”, котрі мають подібну “тверду думку”, доволі вузьке. Воно 
охоплює Київського митрополита, єпископів, тобто православних архієреїв Київсь
кої митрополії, а також козаків Війська Запорозького. Саме вони, як випливає з дже
рела, що розглядаємо, є претендентами на перехід під “государеву руку”. Власне для 
них посол І. Борецького зробив заявку на отримання політичного притулку у Мос
ковській державі, якщо спалахне гострий конфлікт із польською владою.

Судячи з усього, перспектива надання притулку бунтівним запорожцям та куп
ці церковних ієрархів (у чистоті православної віри яких у Москві мали сумнів), 
котрі тікатимуть на московські землі від розгніваного польського короля, не надто 
вабила уряд Михайла Федоровича, адже це наражало його на небезпеку нової 
польсько-московської війни. Не дивно, що посольські промови І. Борисковича, 
у тому числі його повідомлення про недостатність тільки козацьких сил дати від
січ очікуваному наступу польських сил на Україну, не викликали у московської 
сторони жодного ентузіазму і наміру негайно надати прохачам допомогу. Скепти
чно налаштовані царські представники висловили обґрунтований сумнів щодо на
явності у прихильників І. Борецького одностайного бажання перейти під “госуда
реву руку”. У Боярській думі зауважили, що у листі Київського митрополита до 
царя немає чітко сформульованої політичної позиції (напевно це було зумовлено 
побоюванням І. Борецького, що його лист може потрапити до рук польської вла
ди). У Москві звернули також увагу на логічну суперечливість, що поставала, 
з одного боку, між задекларованою І. Борисковичем тезою про бажання прихиль

1 Там само. -  С. 524.
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ників І. Борецького та запорожців мати своїм володарем московського царя, зокре
ма, через заплановані проти них польським урядом репресивні акції, а з іншого бо
ку -  донесенням Луцького та Острозького єпископа щодо найближчих реальних 
намірів козаків, які, виявляється, думали зовсім не про те, щоб битися з поляками, 
аби удостоїтися честі бути під “государевою рукою”, а ладналися виступити у вели
кий морський похід проти турків (“И по тому писму и по твоим рЪчамъ та мысль 
и в самЪхъ васъ еще не утвержена и о том укрепленія меж вас ещо н ё т ь . А про каза
ков еси сказал, что казаков столко не будеть, чтоб им стоять против Поляковъ со
бою без помочи, а в вЪстях сказывает, что н ь п гё  Запорожское войско идет на весну 
на Турского морем. И ныне царському величеству того дЬла всчати нельзЪ потому, 
что у вас о томъ укрЬпленія нЪт и казаки идут всВ на море Турского войною”)1.

Тема пошуку козаками, яких скривдив або лише збирається скривдити поль
ський політичний режим, підтримки московського царя та переходу під його владу 
не втратила актуальності для православних церковних архієреїв і в подальшому. 
Зокрема, після польсько-запорозького конфлікту, що завершився укладенням Ку- 
руківської угоди 1625 р., І. Борецький того ж таки року послав у Московську дер
жаву священика Пилипа, який поінформував представників московської влади про 
розвиток політичної ситуації в Україні. Серед іншого, він зазначив, що ті козаки, 
яким перекривають доступ до 6-тисячного реєстрового війська, мають одностайне 
бажання просити у Михайла Федоровича військової допомоги для боротьби
з польською владою. Причому козаки-випищики мають високу мету -  утриматися 
в православ’ї. Через такі свої моральні спонукання вони служитимуть московсь
кому цареві і готові передати під його владу звільнену від польського панування 
українську територію: “А которых де, государь, людей от козачества отставлива- 
ют, и те козаки все мыслят посилати бить челом тебе, государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичи) всеа Русии, чтобы ты^государь, пожаловал их, велел 
им помочь учинить своими государевыми людьми на поляков. И оне де, козаки, 
станут служить тебе, государю, и города литовские станут очищать в твое госуда
рево имя, чтоб им православной крестьянской веры не отбыть”2.

Неважко переконатися, що священик Пилип, який спирався на ідеологічні на
станови І. Борецького, окреслив настрої в козацькому середовищі по укладенні 
Куруківської угоди зі специфічною релігійною та політичною спрямованостю, що 
не позбавлена внутрішньої суперечливості. Отже, з озвученої Пилипом перед пу
тивльськими воєводами версії випливало, що борцями за православну віру та па- 
шукачами царського підданства були тільки козаки-випищики, тоді як їхні щасли
віші реєстрові товариші не проявляли бунтарства та революційного ентузіазму
і корилися своєму гетьманові Михайлу Дорошенку, котрий займався формуванням 
реєстрового війська (“А козацкой де гетман Дорошенко с польскими комисары 
ездят по козацким городом, разбирает козаков... А по городом де, государь, коза-

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 523.
2 3 відписки путивльських воєвод А. Головіна та І. Єсипова в Посольський приказ, 

16(26).ХІІ 1625 // Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы. -  Т. 1. -  С. 62.
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ки ево, Дорошенка, слушают, потому что лутчие люди пристали к нему, Дорошен
ку”)1. Тобто, приписане запорожцям представником І. Борецького палке бажання 
піднятися на боротьбу проти польського політичного режиму та набути царське 
підданство насправді зумовлене ситуативними корпоративними інтересами части
ни козаків. Адже, згідно з логікою священика Пилипа та його політичного настав
ника І. Борецького, промосковськи зорієнтованими борцями за віру і царя ставали 
не православні, що мали глибоке чуття конфесійної, історичної та етногенетичної 
спорідності руського народу з населенням Московської держави, а ображені поль
ською владою козаки, яких не прийняли до реєстрового війська.

Хоч би там як, а І. Борецький вочевидь був зацікавлений мати своїм політич
ним союзником царську владу, шо приносило йому, як митрополитові, також і пе
вну матеріальну вигоду. Приміром, навесні 1630 р. цар та патріарх задовольнили 
клопотання І. Борецького про виділення коштів на церковне будівництво2. Відтак 
він невтомно докладав зусиль, щоб сформувати та зміцнити у Михайла Федорови
ча уявлення, що царя, мовляв, з нетерпінням чекають усі православні Речі Поспо
литої та прагнуть його підданства. Утім, поживу для таких ідей І. Борецькому 
справді давали козаки, котрі розглядали Московську державу як зручне місце для 
втечі на випадок поразки від польських сил. Щоб зарезервувати для себе це місце, 
вони були зацікавлені в тому, аби наперед підготувати сприятливий політичний 
ірунт. Підтвердженням цього може бути надана влітку 1630 р. царській владі ін
формація послів І. Борецького (до складу посольства увійшли син Київського ми
трополита Андрій, його племінник Павло, а також запорозький козак Іван Мики- 
тин) про те, що запорозькі козаки воліли б знайти притулок у Московській державі 
на випадок, якщо їм доведеться відступати перед натиском польських сил3.

Загалом чуття спорідності православних мешканців України та Московської 
держави, насамперед віросповідної, напевно існувало реально, а не було тільки 
результатом політико-ідеологічних зусиль представників православної церковної 
ієрархії Київської митрополії. Це чуття тією чи тією мірою було властиве предста
вникам непривілейованих соціальних верств. Принаймні на це вказують зафіксо
вані у 1620-ті роки московськими воєводами чутки, що їх переповідали вихідці
з українських земель: мовляв, запорозькі козаки через релігійні переслідування 
православних у Речі Посполитій готові відступитися від польського короля та пе
рейти у підданство іншого володаря. Причому, свідчили інформатори воєвод, 
у цьому разом із ними “будут и татарове братья, не токмо что Москва”4.

1 Там же.
2 Грамота патріарха Філарета 1. Борецькому, 2S.IV (5.У). 1630 // Воссоединение Украины с 

Россией: Документы и материалы. -  Т. 1. -  С. 81.
3 3 відписки путивльських воевод А. Литвинова-Мосальського та I. Уварова в Посольський 

приказ, 9 (19). VIII 1630//Там же.-Т. 1.-С. 87.
4 Флоря Б. Національно-конфесійна свідомість населення Східної України в першій полови

ні XVII століття // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті: Матеріали 
Четвертих “Берестейських читань”. Львів, Луцьк, Київ, 2-6 червня 1995 р. / Ред. Б. Гудзяк,
О. Турій. -  Львів, 1997. -С . 130,133.
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Як бачимо, у подібних чутках, що поширювалися на українських землях, “Мос
ква” постає в ролі природного союзника у майбутньому виступі запорожців проти 
правлячого політичного режиму Речі Посполитої через гоніння на православну віру 
(власне повстанні проти государя, котрий порушує умови “суспільного договору” 
з підданими). Утім, потрібно обережно оцінювати такі повідомлення, що надходили 
з України до московських воєвод, у тому числі звістки про бунти, котрі запорожці 
замислили, або й начебто вже здійснили, через ворожнечу до унії та польської вла
ди*. Адже ці повідомлення могли відображати доволі вузьке й суб’єктивне сприй
няття тих чи тих подій інформаторами, які через певні причини перебільшували ре
лігійні переслідування православних у Речі Посполитій. До того ж, подібна інфор
мація сепарувалася особами, які її записували. Прикметно, що певну зацікавленість 
у тому, щоб царська влада отримувала специфічні повідомлення про перебіг релі
гійної боротьби в Україні, мали запорозькі політики. Прикладом цього може бути 
повідомлення (яке дійшло до московських воєвод) про участь козаків 1625 р. в акції 
проти уніатів у Києві. Мовляв, до неї вони вдалися через те, що у місті розперезали
ся уніати і 1. Борецький написав до Війська Запорозького листа про закриття (“запе- 
чатання”) православних церков, здійснене під керівництвом київського війта Ф. Хо
дики. Відповідним чином відреагувавши на цей сигнал, запорожці не дали “поля
кам” здійснити свій задум “вЪру хрестьянскую ломать” у Києві, “розпечатали” цер
кви та заарештували Ф. Ходику і його спільників1.

Насправді, як буде показано нижче, ці події розгорталися за іншим сценарієм. 
І. Борецький якщо і писав листа запорожцям, то тільки через те, аби захистити ки
ївського війта від необгрунтованих звинувачень. Виступаючи від імені київського 
православного духовенства -  “пастирів християнських душ”, “духовних отців” та 
“щирих приятелів доброї слави” Війська Запорозького, митрополит закликав коза
ків не позбавляти Ф. Ходику життя. З цією метою він апелював до характерної для 
руської самосвідомості системи цінностей, наголошував на моральному авторитеті 
Православної церкви та її духовенства, а також шукав відповідні аргументи в істо
ричній традиції руського народу, зорієнтованій на християнство східного обряду. 
Проте заступництво митрополита і православного київського духовенства таки не 
врятувало життя Ф. Ходиці, звинуваченому козаками у пособництві уніатам. Зага
лом, факти, які стосуються реальних подій, пов’язаних із конфесійно забарвленим 
інцидентом 1625 р. у Києві, засвідчили антиуніатські настрої та проправославні

’ Прикладом згущення барв у повідомленнях, які стосувалися захисту запорожцями інтере
сів Православної церкви, може бути не підтверджена надійними джерелами інформація про їхні 
релігійні баталії 1617 р., що потрапила до Москви: “черкасы, де, все лутчие люди 12000 человек 
из Запорог вышли и ныне в польских городех, в Кыеве и в ыных городех. А бьютца с поляки за 
веру, что поляки хотели крестьянскую веру порушить, то, де, им (авторам цього повідомлення. -  
П. С) подлинно ведомо, что у черкас с поляки бой за веру” (Із запису повідомлень посланців 
від війська Донського, близько 25. VIII (4.ІХ) 1617 // Документи російських архівів з історії Укра
їн и .-!. 1.-С . 116.

1 Купиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. -  М., 1877. -  Т. 1. -  С. 159-160.
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позиції запорожців, які готові були у своєму радикалізмі іти набагато далі своїх 
духовних провідників.

Окреслена вище у загальних рисах козацька версія релігійного інциденту 
в Києві переконує, що повідомлення про конфесійну ситуацію в Україні, які по
трапляли до московської влади, могли бути достатньо тенденційними. Відтак по
трібні спеціальні дослідницькі процедури, аби розчистити такі повідомлення до 
їхньої реальної фактологічної основи. Звідси стає зрозумілим і те, що звістки про 
“братів” татар та “Москву” як “братерських” союзників запорожців у їхньому за
думі порвати з політичним режимом Речі Посполитої не були документальним 
репортажем з місця вже закипаючого козацького повстання під гаслами захисту 
православної релігії, а, щонайбільше, специфічно віддзеркалювали протесті на
строї православного населення, спричинені релігійними утисками.

Конфесійна боротьба за руську спадщину: виклики 
для руської ідентичності

Після Берестейської церковної унії 1596 р., коли істотним фактом суспільного 
буття руського народу у Речі Посполитій став поділ його на православних та уніа
тів і між ними загострилася боротьба за руську спадщину, для носіїв “руськості” 
ускладнилося конструювання національної ідентичності. Адже якщо у доберес- 
тейський час останню, як обруч, утримувала православна віра, то по Берестейсь
кому церковному соборі 1596 р. вона залишилися актуальним формотворчим чин
ником самосвідомості тільки для широких кіл українського та білоруського насе
лення, що зберегло вірність Православній церкві та орієнтацію на православний 
Схід. Тим часом особи, які перейшли в уніатство, хоча і зберігали чуття належнос
ті до руського народу й дотримувалися традиційної обрядовості Православної 
церкви, однак зробили кардинальний політичний вибір на користь Риму, що їхні 
опоненти розцінювали як зраду Русі. Не дивно, що серед православних доволі по
ширеними були настрої ворожості до унії. На думку папського нунція Яна де Тор- 
реса, яку він висловив 1622 р., причиною цього було, мовляв, притаманне право- 
славнму населенню почуття ворожості до “латинян”, що на побутовому рівні про
являлося у відвертій зневазі до католицьких ксьондзів (“навіть неможливо висло
вити, як руський народ ненавидить латинників. Ця його ненависть доходить до 
такої міри, що, побачивши латинського ксьондза, вони плюють на землю з жаху і з 
огидою. Ось чому не багато русинів приєднується до унії і чому виникають більші 
труднощі у наверненні їх, ніж лютеран і кальвіністів”)1.

Хоч би там як (можна навести приклади цілком толерантного ставлення пра
вославних і до уніатів-, і до католиків), а збереження уніатами православної цер
ковної обрядовості та їхні претензії на історичну спадщину Київської митрополії

1 Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (X -  початок 
XVII ст.): Збірник документів і матеріалів. -  К., 1988. -  С. 237.
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набули значення чинника, що помітно впливав на процеси ранньомодерного 
націотворення в Україні. За твердженням деяких дослідників, існували різні нас
лідки для “національного” русинів при переході їх у католицизм і протестантизм. 
Православні русини, які ставали католиками, зазвичай полонізувалися. Цьому 
сприяло те, що вони долучалися до віросповідання політично домінуючого народу 
Речі Посполитої -  польського, культура та мова якого творили соціально пре
стижний зразок “правдивого” католика. Активне і, навіть, агресивне насадження 
уявлень про конфесійну та культурну вищість католиків проявлялося також на 
рівні повсякденного життя, причому воно було спрямоване навіть стосовно осіб, 
які вважалися конфесійними союзниками римо-католиків -  греко-католиків. При
кладом цього може бути те, що по укладенні Берестейської церковної унії 1596 р. 
в єзуїтських школах католики насміхалися над руською мовою та східним обря
дом уніатів. Тим часом переходи русинів із православ’я у протестантизм не 
обов’язково означали втрату ними своєї національної ідентичності, оскільки 
руські землі безпосередньо не межували з тими народами, серед яких були поши
рені відповідні реформаційні віровизнання1.

Як бачимо, згідно з таким дослідницьким підходом, для русинів перехід у про
тестантизм меншою мірою позначався на їхній ранньомодерній національній іден
тичності. Адже експансія протестантизму не супроводжувалася потужним куль
турним супроводом зовні, тоді як наявність у Речі Посполитої своєрідного польсь
кого культурного тигля, що притягував до себе усе католицьке, прирікала ново- 
навернених русинів-католиків бути “переплавленими” у польську націю. Проте 
навряд чи подібну схему “денаціоналізації” русинів можна вважати фатально 
неминучою. По-перше, існують підтвердження того, що русини, які ставали като
ликами, не втрачали руської самосвідомості (як-от С. Оріховський, котрий сприй
няв впливи не тільки польської культури, а й, наприклад, католицького культурно
го середовища Італії, що, утім, не зробило з нього зразкового італійця). По-друге, 
навіть за свідомого наміру повністю зректися свого русинства такі новонавернені 
католики мусили мати чималий творчий потенціал, особистісний культурний 
ресурс, аби спромогтися повністю засвоїти культуру іншого народу, позбутися 
старої і набути нової ментальності. Звісно, що таке було не під силу русинам -  
католикам у першому поколінні, а також тим, які не могли похвалитися великою 
освіченістю та продовжували мешкати серед “Русі”

Щодо православних русинів, які приймали унію, то про їхню автоматичну по
лонізацію безперечно не йшлося. Дотримання уніатами традиційного православ
ного обряду, використання руської мови та потреба заявляти про свою “руськість” 
через конкуренцію з православним духовенством за паству та спадщину Київської 
митрополії були своєрідними запобіжниками проти втрати представниками Уніат
ської церкви руської самосвідомості. Уніатські священики вочевидь відчували

1 Сеник С. Дискусія: Флоря Б. Національно-конфесійна свідомість населення Східної Украї
ни в першій половині XVII століття // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII сто
літті: Матеріали Четвертих “Берестейських читань”. -  С. 137.
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свою меншовартість порівняно з католицькими духовенством щодо обсягу еконо
мічних привілеїв, якими вони користувалися. Далеко не завжди ці уніатські духо
вні зустрічали адекватне сприйняття католиками і своєї церковної обрядовості. Це 
ростило в руській самосвідомості уніатських священиків неприязнь до більш при
вілейованих “ляхів’-католиків, які, до того ж, не надто приховували свою зверхність 
і чванливість до вірних Уніатської церкви. Показовою щодо цього є відповідь во
линського поборці Бартоломія Опралка на демарш декількох луцьких уніатських 
священиків, які, орієнтуючись на привілейоване католицьке духовенство, не захоті
ли платити податок, ухвалений на сеймі 1603 р.: “Не толко попи, але митрополитов 
владыков архимандритов игуменов так же пони уси руские которие осіяне ровне 
мают по золотому платити повинни а которые подданных и рол ні мают толко оть 
обойстя своего которое при церкви мають по золотых два а протопопов по золотых 
чотырох платити мають. Уния до того ничого ні мають, бо хотяж ее приняли але 
впрод се ни стариною йдуть: ляхи лають и Папежа светого не слухают и каленъдар 
по старому держать и жопки и детки мают и покинута их не хочут”1.

Як бачимо, Б. Опралко наголосив на нагальній потребі для уніатського духовен
ства і надалі справно сплачувати податки та кинути марити політико-правовою рів
ністю із католицьким духовенством Речі Посполитої. За великим рахунком, він 
зрівняв уніатських священиків у моральному аспекті з представниками православ
ного табору. Адже уніатські духовні ішли звичним для православних шляхом, не
прийнятним для поляків-католиків: гудили “ляхів”, ігнорували Папу Римського, до
тримувалися юліанського календаря, не зреклися традиційного східного обряду 
і мали дружин та дітей. Попри певну емоційність заяви Б. Опралка, вона підтвер
джує наявність у реальному житті істотних ментальних розбіжностей та різних орієн
тацій політико-конфесійної свідомості між русинами-уніатами і “ляхами” -  головними 
репрезентантами політично домінуючого у країні католицького віросповідання.

Звісно, що не лише рядові уніатські священики були незадоволені своїм соціа
льним становищем і прагнули здобути привілеї, які мало католицьке духовенство. 
Вищі ієрархи Уніатської церкви також були не проти отримати ті блага і почесті, 
які їм свого часу пообіцяли організатори церковної унії з боку польської впади. 
Приміром, 1615 р. уніатський митрополит Й. Рутський, який запалився бажанням 
стати сенатором, удавався до різних політичних заходів, аби втілити у житія свою 
мрію. Він порушував це питання на шляхетських сеймиках, звертався до сенаторів
і шляхетських послів, нагадував їм про колись обіцяне “зрівняння” уніатів і като
ликів та надання представникам вищого уніатського духовенства місць у сенаті. 
Щоб заохотити світські й духовні католицькі кола дослухатися до свого прохання 
(аби йому “дозволили та зволили дати і призначити місце у сенаті поміж їх 
м[илостями] п[анами] духовними”), Й. Рутський наголошував на своєму шляхет
ському походженні2.

1 Цит. за: Довбщенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша по
ловина XVII ст.). -  С. 458.

2 Й. Рутський до сейму, 20.11615 // АбАО. -  АЛ. -  Т)г. V. -  Икре. № 13512. -  в. 1.
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Прикметно, що уніатські ієрархи вбачали небезпеку для своєї Церкви не лише 
з боку православних, а й римо-католиків. Пояснювалося це, зокрема, тим, що бі
льшість представників верхівки Католицької церкви у Речі Посполитій фактично 
розглядала уніатів як перешкоду для поширення католицизму на Схід, оскільки 
вірні Уніатської церкви не підлягали наверненню у католицьку віру -  такою була 
офіційна позиція Папського престолу. Проте це не зупиняло католицьке духовенс
тво Речі Посполитої у його прагненні залучити до своєї Церкви якомога більше 
вірних за рахунок руського населення українських та білоруських земель, яке до
тримувалося уніатського віросповідання. Зустрівшись із такою агресивною експа
нсією католицизму, уніатський митрополит Й. Рутський змушений був на початку 
1620-х років звернутися до Риму із відповідним посланням. У ньому він наголосив 
на тому, що за останніх чотири роки близько двохсот руських шляхтичів-уніатів, 
які навчалися у католицьких школах, перейшли у католицизм. Не менша кількість 
шляхтичів-уніатів прийняла католицьке віросповідання при королівському дворі 
та у війську. Втрата вірних із числа шляхти та перспектива залишитися тільки із 
“селянами”, а отже -  позбутися чималих прибутків, вельми непокоїла Й. Рурського 
й усе уніатське духовенство, розчароване такими наслідками для себе Берестейсь
кої церковної унії (“Досі ми мовчали на всі ті лиха, щоб не порушувати миру та 
братньої любови. Ми сподівалися, що все виправить час, котрий є найліпшим лі
карем. Але ми побачили, що, втративши свій шляхетський стан внаслідок його 
переходу до латинства, позбавлені всіх оздоб, ми опинилися без усякої людської 
допомоги, що коріння зла розростається і день у день поширюється. Ніби проки
нувшись, ми бачимо своє глибоке падіння і, зіставивши свій колишній стан із те
перішніми умовами, відчуваємо біль при одному лише спогаді про те, що сталося, 
і примушені протидіяти дальшому поширенню зла”)1.

Деякі впливові у Речі Посполитій католики розглядали Уніатську церкву як 
джерело релігійної та політичної нестабільності у державі. Такої думки дотримував
ся литовський канцлер Лев Сапєга. Його непокоїли заворушення на релігійному 
ґрунті, спричинені жорсткою позицією Полоцького уніатського архієпископа Йоса- 
фата Кунцевича, який прагнув будь-що утвердити свою владу у Полоцькій діоцезії 
і відбирав у православних церкви на підставі виклопотаних у короля універсалів. 
Через це в березні 1622 р. Л. Сапєга гостро засудив Й. Кунцевича*. Він зазначив, що

1 Цит за: Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша 
половина XVII ст.). -  С. 297.

* Серед жорстких антиправославних дій, до яких вдавалися у березні 1622 р. уніати, був іні
ційований ними суд над вітебськими міщанами, призначений на 7 березня. На нього викликали 
до ратуші Вітебська десятки міщан, у тому числі бурмистрів. їх звинувачували, зокрема, у тому, 
що З березня 1621 р. вітебські міщани визнали своїм архієпископом Мелетія Смотрицького, кот
рого, як було наголошено у судовому позові, в незаконний спосіб поставив на єпископську кафе- 
дру Єрусалимський патріарх Феофан -  мовляв, підозріла особа з непевним статусом. Факт ви
знання мешканцями Вітебська духовної влади М. Смотрицького розцінено як бунт та протиправ
ну акцію, спрямовану проти уніатського єпископа Й. Кунцевича, що тягне за собою кримінальну 
відповідальність (щодо цієї порушеної справи у відповідному судовому позові, серед іншого,
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його незгідні з духом християнства вчинки можуть спровокувати збройний виступ 
козаків. Відтак литовський канцлер дійшов радикального висновку, шо краще лікві
дувати унію, аніж через неї мати стільки проблем та загроз для Речі Посполитої1.

Однак верхівка Уніатської церкви не зважала на подібні застереження і пропо
зиції. Про вельми енергійні зусилля уніатського архієпископа Полоцького, Вітеб
ського і Мстиславського у справі утвердження своєї влади на білоруських землях 
та його неабиякий тиск на православних можна судити, зокрема, із джерельної 
інформації, згідно з якою урядник Й. Кунцевича Миколай Уколов намагався за
провадити у Вітебську потрібний для уніатів порядок. Отже, М. Уколов вистежу
вав місця, де православні міщани збиралися на богослужіння. Після цього приво
див туди судового урядовця -  возного єнерала Полоцького воєводства -  аби він 
засвідчив ці протиправні, на його переконання, дії мешканців міста. Зокрема,
7 травня 1623 р. у такий спосіб було викрито міщан (серед них були вітебський 
бурмистр Федір Спиця і його брат Степан), які зібралися на службу Божу, що її 
правив священик Єрмолович-Болбаппса. Того ж таки дня возний єнерал отримав 
черговий сигнал-попередження від М. Уколова та зафіксував факт ще одного пра
вославного богослужіння. Воно відбулося у будинку шляхтичів Яна і Костянтина 
Войнів. Причому під час цієї служби Божої, яку правили священики Давид Федо
рович та його син Ілля, прозвучали небезпечні, на думку противників православ-

зазначено: “От Миколая Завишы сурокгатора воєводства Витебского мещаном места Витебского 
Семену Нестеровичу Неши Андроновскому, Науму Богдановичу Волку, Петру Ивановичу бур
мистром, Федору Сахоновичу Спицы, Федору Богдановичу Сухоруке, Богдану Стефановичу, 
Дементею Максимовичу Смежку, Опанасу Юревичу Клызе, Богдану Садковичу, Опанасу Заха- 
ревичу Волку, Яну Андреевичу Гугоре, Ждану Щуру, Захари Марфеевичу Чарновскому, Корни- 
лу Грунку, Богдану Клиничу Лырценеву Мойсеевичу Жлукте, Федору Харковичу Бируку, Ивану 
Никоновичу Козлу, Якову Романовичу Щербинину, Матфею Пуху, Богдану Остаповичу Филону 
Грому Михайлу Горбуну Микуле Гугору Филину Волку и на иншых мещан витебъских людей 
посполитых помочниковъ вашых которых вы сами знаете имена як котрого зовут ведете, о томъ 
иж дей в року прошлом тисеча шести сот [двадцять] первом мсца марца третего дня за поднесе- 
нем войны на панства его Кр милости пана нашого милостивого од неприятеля головного крижа 
божого хрестянства цесара Турецкого вы мещане витебские порозумевшися с... неякимсы Фео
фаном кгреком менуючимся быт патриархою еросалимским чинечи явную ребелию против звир- 
хности его К м-ти неякогос Максима Гарасимовича прозываючогосе Мелентием Смотрицким од 
него поставленого умыслыне на побунтуване Речи Посполитое а на зневагу и знесене влады его 
Кр милости за архиепископа Полоцкого приняли его мимо теперешнего его милости отца архие
пископа полоцкого отца Иосафа Кунцевича от Кр его милости упривилеваного и порадне на тотъ 
стань духовный посвещоного которогос те вы през колко лет аж до порозуменя ся вашого с по- 
мененымъ греком и тым Смотрицким за пастыра мели и въ егос те послушенстве в покою жили, 
церкви с попами и зо апаратами с подаваня Кр его милости и з владзы его а посесыи отца Архие
пископа теперешнего квалтовне выдравши владзы того Смотрицъкого явного турбатора Речи 
Посполитое привлащалис те были, и тепер апараты церковные и поповъ змове досыт чинечы ис 
пису своему першому переховываете и укрыиваете, у себе”) (Позов полоцьким міщанам до Ві
тебського гродського суду v справі за скаргою Й. Кунцевича, 5.Ш 1622 // AGAD. -  AR. -  Dz. II. -  
Rkps. № 818.-S . 1).

1 Pietrzak J. W pizygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  Wroclaw, 1987. -  
S. 20.
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них, речі. Адже возний єнерал Іван Скирмонт особисто переконався, що учасники 
богослужіння “просять Бога за якогось Борецького і Мелентія Смотрицького”. Про 
виявлені цього дня випадки православних богослужінь було записано з дотриман
ням відповідних правових процедур до Вітебських гродських книг1. Звісно, що 
такий тиск Й. Кунцевича на православних не додавав їм любові до нього (12 лис
топада 1623 р. його було вбито).

Утім, утисків зазнавали не тільки православні, а й представники уніатського ду
ховенства. Про один із фактів переслідувань уніатських священиків повідомив мит
рополит Й. Рутський у свосму письмовому зверненні до коронного підканцлера 
Т. Замойського. Йшлося про те, що священик Семен Речинський із Гребінного, що 
належало Т. Замойському, разом із дружиною вирішив відвідати свого тестя, свяще
ника із села Котлич, серед власників якого був шляхтич-католик Рудницький. їдучи 
до свого родича у гості, С. Речинський ще не знав, що його тесть-священик через 
утиски Рудницького змушений був покинути місцеву церкву і податися геть із Кот
лич. Отож, як тільки подорожні приїхали до цього села, на них чекали неприємності. 
Адже шляхтич Рудницький вирішив, що С. Речинський хоче взяти місцеву церкву 
до своїх рук. Через це власник села наказав схопити підозрілого священика, закува
ти його в кайдани та ланцюги і кинути до тюрми. Разом із чоловіком ув’язнили його 
дружину. Однак через тиждень їм вдалося утекти з тюрми2.

Уніатське духовенство так і не змогло подолати проблему переманювання 
вірних Уніатської церкви римо-католиками. Показовим щодо цього є, зокрема, те, 
що наприкінці 1630-х років дедалі більші симпатії до римо-католицьких бого
службових практик почав виявляти архімандрит Лубенського монастиря Касіан 
Сакович. Через розбіжності у поглядах з уніатськими ієрархами він позбувся лу
бенського архімандритства. Згодом К. Сакович почав публічно закликати відмови
тися від григоріанського календаря та прийняти юліанський. Вже 1641 р. 
К. Сакович оголосив про свій перехід у католицизм. Поширення у 30-х -  середині 
40-х років XVII ст. латинізаційних тенденцій у богослужбових практиках у сере
довищі ченців-василіан ростило бажання уніатської пастви перейти у католицизм3.

Конфесійна поляризація руського народу між православним та уніатським по
люсами не тільки породжувала внутрішню ворожнечу та розбрат, а й стимулювала 
пошуки подолання такої роздвоєності, насамперед верхівкою духовенства обох 
Церков. Минуло зовсім мало часу після висвячення патріархом православної церко
вної ієрархії, що в інституційному плані фактичного урівняло конкуруючі Церкви 
грецького обряду, як між їхніми архієреями розпочався взаємний рух до порозумін
ня. Вже у липні 1621 р. уніатський митрополит Йосип Велямін Рутський виступив за 
примирення Уніатської та Православної церков. Пропозицію щодо цього озвучив

1 Свідчення воєного єнерала Полоцького воєводства І. Скирмонта, записані до Вітебських 
гродських книг, 29.V 1623 // АбАО. -  АК -  Т)г. II. -  Ккрв. № 854. -  Б. 1.

2 Й. Рутський до Т. Замойського, 12. VI (після 1628 р.) // АбАО. Юсрв. № 740. -  Б. 33.
3 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина

XVII ст.).-С. 298,299.
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також Сигізмунд III на сеймі 1623 р.1 У планах уніатської верхівки було створення 
окремого патріархату для об’єднаної Уніатської та Православної церков2.

У листопаді 1623 р. з особливою місією до Києва вирушив спеціальний пред
ставник Й.-В. Рурського -  уніатський чернець Іван Дубович, який зустрівся 
з І. Борецьким. Київський православний митрополит хоча і розглядав уніатського 
ченця як представника “відступників”, котрі десятиліттями були в опозиції до “на
шого народу” та всіляко шкодили йому, однак привезені ним пропозиції розцінив 
як “велике добро для усієї Церкви” та висловив упевненість, що гак чи інакше 
“східне богослужіння Русі” не буде поглинуте3. Зустріч у Києві з І. Дубовичем 
справила глибоке враження і на Полоцького православного архієпископа Мелетія 
Смотрицького. Він сподівався, що настане той час, коли дійдуть між собою поро
зуміння “двоє руських митрополитів як один”4. Об’єднання православних та уніа
тів (воно хвилювало також деяких православних шляхтичів) передбачало пороз
уміння “Русі з Руссю”5. Тобто, у свідомості зацікавлених цією темою осіб обидва 
конфесійні табори поставали під однією “родовою” назвою “Русі”.

Як бачимо, насамперед верхівка православного та уніатського духовенства 
тією чи іншою мірою демонструвала прихильність до ідеї об’єднання своїх Цер
ков. Змагаючись за руське населення Київської митрополії, її історичну, духовну 
та політико-правову спадщину, вони не настільки зациклювалися на власній кон
фесійній несумісності, щоб сприймати своїх опонентів цілковитими чужаками. 
Адже так чи інакше і православні, і уніати залишалися людьми одного етнічного 
та культурно-історичного руського кореня, вони були пов’язані спільністю мови, 
історичної долі, території проживання і навіть церковно-юрисдикційними кордо
нами Київської митрополії та церковною обрядовістю, що для простолюду, дале
кого від богословських тонкощів, напевно маскувало відмінності між Православ
ною та Уніатською церквами. До того ж, і для православного, і для уніатського 
духовенства існували певні спільні виклики з боку Католицької церкви Речі 
Посполитої, пов’язані з наверненням їхньої пастви у римо-католицизм. Усе це не 
могло не позначитися на “теоретичних” уявленнях про ранньомодерну національ
ну ідентичність руського народу.

1 Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной уни
ей от 1609 г. -  СПб., 1908. -  Вып. 4. -  С. 54.

2 Детальніше про це див.: Флоря Б. Н. Вопрос о “новой унии” в украинско-белорусском об
ществе 20-х -  40-х гг. XVII в. II Дмитриев М. В., Заборовский Л. В., Туршов А. А., Флоря Б. Н. 
Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце
XVI -  первой половине XVII в. -  Часть 2. Брестская уния 1596 г.: Исторические последствия со
бытия / Ред. Б. Н. Флоря. -  М, 1999. -  С. 122-150.

3 І. Борецький до А. Мужиловського, 20 (30).Х1 1623 // Мицик Ю. Із листування українських 
письменників-полемістів 1621-1624 років. Додатки.-С . 339.

4 М. Смотрицький до А. Мужиловського, 26.ХІ (6.ХІІ) 1623 // Там само. -  С. 341.
3 М. Смотрицький до Л. Древинського, 28.ІХ 1628 II Голубев С. Киевский митрополит Петр 

Могила и его сподвижники. Опыт церковно-исторического исследования. -  Т. 1. Приложения. -  
С. 317-318.

207



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Уявлення (учасників про “руську націю” та політична культура запорожців 
як фактор формування національного характеру українців

Деякі тогочасні інтелектуали з церковного середовища дійшли розуміння, що 
належність до руського народу визначається не так віросповіданням, як певною 
його етнічною та культурно-історичною основою. Таке розуміння окреслювало 
горизонт поняття ранньомодерної нації. Це була важлива теоретична новація 
у політичній думці України першої чверті XVII ст., поява якої значною мірою була 
зумовлена процесом кристалізації ідей, ферментом для яких і послужив конфесій
ний поділ на православних та уніатів. Заслуга у розробці надконфесійної концепції 
руського народу належала М. Смотрицькому -  талановитому письменникові і фі
лологу свого часу, а також архієрею (від 1620 р.)\

Перебуваючи на платформі православ’я, М. Смотрицький обгрунтовував істо
ричну та культурну самобутність руського народу, сакралізуючи його минуле. 
У цьому минулому письменник особливо вирізняв православну духовну спадщи
ну, зокрема наголошував на місії Володимира-хрестителя та святості київських 
монастирів. Відтак для нього православна віра була духовним єством руського 
народу, допоки він існує1. Ще у “Треносі” (1610) -  найбільш ранньому творі 
М. Смотрицького, який зберігся до нашого часу, він виходив з того, що зміна Пра
вославної церкви на будь-яку іншу означає родове відпадіння особи від руського 
народу. Водночас письменник вважав, що конфесійне вимивання таких осіб (на
самперед представників князівських та шляхетських родів) з руського народу не 
позбавляє їх повністю “руськості”, оскільки вони, як і раніше, залишаються “си
нами” цього народу, щоправда, набувають статусу неправдивих, “безбожних” си
нів. У творах М. Смотрицького зустрічаються характеристики уніатів, як русинів 
“нових”, “поганих”, “хитрих”, тих, які “заблудилися”. Відтак, на його переконан
ня, вони не мали права представляти руський народ2.

Згодом М. Смотрицький дійшов сміливого висновку, що для представників 
руського народу незмінним насправді є національне (під останнім у цьому випадку 
розуміються певні компоненти ідентичності, властиві для етнічної природи людини, 
які у часи М. Смотрицького були, або за певних умов могли стати, основою того
часної національної ідентичності), тоді як конфесійне може змінюватися, оскільки 
залежить від свободи волі індивіда. Причому цей висновок було зроблено при порі
внянні русинів на контрастному тлі інших європейських народів, у тому числі сусі
дів руського народу по Речі Посполитій: “Хто руського народу, а переходить в рим

* Про погляди М. Смотрицького, в тому числі щодо руського народу, а також про життєвий 
і творчий шлях письменника ширше див.: Яременко П. К  Мелетій Смотрицький. Життя і твор
чість. -  К., 1986; Короткий В.Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. -  Минск, 1987; 
Chynczewska-Hennel Т. SwiadomoSc narodowa szlachty ukraiAskiej і kozaczyzny od schyiku XVI do 
polowy XVII w. -  Warszawa, 1985; Frick D. A. Meletij Smotryc’kyj. -  Cambridge, Mass., 1995.

1 Verificatia niewinnosci. -  Vilno, 16.VI 1621 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  R 1743 (3). -  
S. 47' Supplicacia. -  Vilno (?), 1623 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  R 1743 (9). -  S. 6.

Неменский О. Б. Указ. раб. -  С. 308,309.
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ську віру, не стає негайно вродженим іспанцем або італійцем, залишається він шля
хетним русином по-старому. Оскільки не віра робить русина русином, поляка поля
ком, литвина литвином, а народження і кров руська, польська і литовська”1.

Отже, М. Смотрицький вбачав “національну” ідентичність русинів, власне, 
етнічну основу ранньомодерної національної ідентичності, не у віросповіданні, 
соціальному статусі чи становій належності, а родовому та етнокультурному фак
торі. Взяте ним за критерій цієї ідентичності поняття “народження і кров”, стосов
но русинів можна розшифрувати як народження на землі Вітчизни, зв’язки кровної 
спорідненості (очевидно, спільність антропологічного типу), належність до певно
го мовного і культурного середовища, спільна ментальність, історична доля та 
пам’ять. І якщо перехід із православного віросповідання на католицьке аж ніяк не 
надавав русинові національних прикмет якого-небудь іншого народу, то так само 
відмова від православ’я на користь іншої конфесії не оновлювала і не змінювала 
природу його національного (строго кажучи -  етнічної основи останнього) в ме
жах руської спільноти (“Стане який русин грецького обряду русином обряду рим
ського, тим самим переходить з права, наданого Русі грецького обряду, до права, 
яке надане Русі римського обряду. І навпаки: стане русин римського обряду руси
ном обряду грецького, тим самим своїм вчинком переходить з права, наданого 
Русі римського обряду, до права, яке надане Русі грецького обряду”)2.

У цих теоретичних розмислюваннях М. Смотрицького на передньому плані 
стоїть родове та етнокультурне начало, яке визначає унікальність руського народу 
як тогочасної “нації”, що сформувалася історично. Прикметно, що письменник на 
власному конфесійному досвіді перевірив правдивість своєї “національної” теорії: 
після переходу в уніатство* він і надалі усвідомлював себе русином, який родовою 
пуповиною пов’язаний із руським народом, адже його “батьки народили в русько
му народі”3. Хоча М. Смотрицький зазвичай територіально окреслював руський 
народ у межах українських та білоруських земель, однак він, судячи з усього, 
усвідомлював відмінність між населенням цих земель. Чи не тому, приміром, він 
іноді писав у множині про руський народ (“руські народи”; “інкорпоровані до 
Корони руські народи”)4.

Отже, за великим рахунком М. Смотрицький обстоював ідею, згідно з якою 
належність до руського народу визначає кровна спорідненість людей однієї землі:

1 Verificatia niewinnosci. -  Vilno, 16. VI1621. -  S. 60.
2 Elenchus pism vsczypliwych. Vilno, 1622 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  R 1743 (7). -  S. 11.
* У червні 1627 p. M. Смотрицький надіслав листи Папі Римському Урбану VIII, кардиналу 

Оттавіо Бандіні, а також до папської канцелярії. Автор листів висловив бажання долучитися до 
Уніатської церкви, а також просив, щоб його перехід в уніатство залишався у таємниці, оскільки, 
запевняв він, це дасть йому можливість краще прислужитися справі навернення православних 
в унію. Діючи за принципом “духовного підпілля”, що у той час був досить поширений в ураже
ній релігійною ворожнечею Європі, М. Смотрицький почав контактувати з уніатським єписко
пом Йосипом Рутським (Frick D. A. Op. cit. -  Pp. 121,212-220).

3 Paraenesis abo Napomnienie. -  Krak6w, 1628 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  R 1743 (5). -  S. 25.
4 Elenchus pism vszczypliwych. -  S. 15; Supplicacia. -  S. 3 zw. s.
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вони є русинами за фактом народження, через засвоєння однакових культурних 
зразків, спільність соціальної психології та історичної пам’яті. Ця теорія не могла 
сподобатися станово зашореним представникам шляхти. Наприклад, таким, як пи
сар Великого князівства Литовського Януш Скумін Тишкевич, Адам Хрептович, 
слонимський підкоморій Миколай Тризна, слонимсысий хорунжий Юрій Мелеш- 
ко, котрі підтримали уніатів у їхній полеміці з православними. Підтверджуючи 
свою, а також їхніх предків належність до руського народу, вони, водночас, 
з обуренням відкидали найменший натяк на спорідненість поштивих шляхтичів із 
простим (посполитим) руським народом (“Бо що за спільна наша шляхетська кров 
сит р1еЬе|ш (з плебейською)? Що за співкревність з хлопством? Ви по крові 
об’єднуєте і рівняєтеся [за] народженням [із] старожитніми руськими фаміліями, 
так, ніби [ви] теж Русь з вашим простим народженням -  то ваша дурна і не черне
цької скромності ргаевшпргіа (припущення)”1.

Загалом такий комплекс соціально-станової вищості та політичної кастовості був 
типовим для шляхетства Речі Посполитої незалежно від його віросповідання2. Водно
час деякі православні шляхтичі демонстрували дещо ширші погляди. Про це можна 
судити з промови на православному церковному соборі у Києві 1629 р., яку виголосив 
православний шляхтич Адам Кисіль. Як королівський комісар, він сприяв тому, щоб 
собор ухвалив рішення про участь православних в узгоджувальному соборі з уніата
ми, що мав відбутися у Львові3. Православна шляхта бойкотувала цей собор. Отож, 
звертаючись до його учасників -  церковних ієрархів, священиків, представників 
братств та козаків, А. Кисіль сказав: “Стогнете від розрізненості, ваші милості, і стог
немо усі ми, охрещені від рівних братів в одній купелі Святого Духа тут, у дніпровсь
кій воді, шістсот літ тому у цій митрополії Руського князівства. Уболіваєте, ваші ми
лості, й уболіваємо усі ми -  он квітнуть об’єднані в одне ціле різні народи Речі Поспо
литої, а ми, однієї нації, одного народу, однієї релігії, одного богослужіння, одних об
рядів -  не є єдиним. Звісно ж, розриваємося і так занепадаємо”4.

Отже, закликаючи подолати віросповідне роздвоєння руського народу на уніа
тів та православних, А. Кисіль доводив, що насправді вони є одним “народом” та 
“нацією”. Причому, як випливає з обставин його виступу, він звертався фактично 
до нешляхетської аудиторії, вбачаючи саме у ній правдивих представників русько
го народу. Те, що А. Кисіль схильний був розглядати руський народ не як один 
тільки “шляхетський народ”, а як соціально структуровану спільноту, що містить 
також непривілейовані соціальні стани, підтверджують деякі інші його висловлю
вання. Приміром, в одній із сеймових промов, торкаючись конфесійного конфлік

1 List do zakonnikow monastera cerkwie S. Ducha Wilenskigo. -  Vilno, 1621. -  S. 7,36.
2 Детальніше див.: Opalihski E. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. Sytem 

parlamentamy a spofcczenstwo obywatelkie.
3 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно

исторического исследования. -  Т. 1. -  С. 353,370.
Жукович П. Материалы для истории киевского и львовского соборов 1629 года. -  СПб., 

1911.-С . 17.
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ту “старої Русі” -  православних і “нової Русі” -  уніатів, він тлумачив релігійну 
свободу руського народу як таку, що стосується прав і шляхетства, й “усієї спіль
ності руського посполитого народу”1. Тобто, віднесення ним “простих”, “посполи
тих” людей до руського народу є безсумнівним.

У наведеному вище фрагменті промови А. Кисіля на київському православно
му соборі 1629 р. привертає увагу те, як оратор окреслив духовну основу та істо
ричну індивідуальність руського народу-“націГ. А. Кисіль убачав їх у християнсь
кій релігії, що була прийнята у давньоруські часи. Про це нагадують морально 
значущий для народу історичний ландшафт -  Дніпро, в якому відбулося хрещен
ня; повстала в часи Київської держави Руська митрополія, котра існує і донині; 
спільна для православних та уніатів традиція богослужіння і східний обряд. За 
такого славетного історичного минулого, спадок якого перейшов у сучасне, а та
кож надійної духовної і моральної основи, руському народу-“нації” у Речі Поспо
литій не дає розквітнути подібно до інших народів (вочевидь поляків та литовців 
як “політичних народів”) тільки одна прикра політична обставина -  його конфе
сійний поділ на православних та уніатів.

Як уявляли собі “руську націю” козаки? Якщо вдалося б з’ясувати їхні погля
ди на національне, то це дало б нам можливість глибше зрозуміти процеси націот
ворення у ранньомодерному українському суспільстві, адже ключова роль у зазна
чених процесах належала саме запорожцям. Вичерпно відповісти на це запитання 
немає можливості, адже у козацькому середовищі не було людей, які писали б від
повідні трактати. Водночас це зовсім не означає, що у джерелах зовсім немає на 
цю тему розмірковувань (у тому числі філософського спрямування) освічених 
представників козацтва. Щодо цього особливу увагу привертає лист запорозького 
гетьмана Івана Петражицького Кулаги до шляхти Київського та Брацлавського 
воєводств від ЗО травня 1632 р. Приводом для його написання була спроба козаків 
Війська Запорозького заручитися підтримкою українського шляхетства, яке мало 
зібратися на конвокаційний сеймик у Житомирі. Важливість цієї підтримки для 
запорожців полягала у тому, що вона зробила б більш вагомими їхні політичні 
вимоги до польської влади (детальніше про це йтиметься нижче). Отже, інформу
ючи учасників сеймика у Житомирі про свою рішучість боротися до останнього за 
конфесійні права руського народу, козаки висловили сподівання, що і шляхтичі, 
“яким мила доброчесність і свобода -  як ті, котрі належать до нашої релігії, так 
і всі, які народилися в руських краях, -  захочете подбати про те, щоб наш руський 
народ ні в чому не зазнав найменшого приниження”2.

Як можна переконатися, у наведеній вище фразі неявно представлено розу
міння запорожцями поняття “руський народ”. Отже, згідно з козацькою тлумач
ною версією цього поняття, руський народ постає насамперед як соціально струк- 
турована православна спільнота. Водночас її сутність не вичерпується конфесій

1 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно
исторического исследования. -  Т. 2. Приложения. -  С. 153,154.

I. Петражицький до К. Раддошла, 30.V 1632 // АбАО. -  АЛ. -  Эг. V. -  Якрэ. № 11546. -  Б. 6.
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ним, адже для козаків до руського народу належать, з одного боку, люди (в цьому 
випадку -  шляхтичі) “нашої релігії” , тобто православні, а з іншого -  інших віро
сповідань. Якщо про причетність до руського народу православної шляхти воче
видь сигналізує її православне віросповідання, то як І. Петражицький означив “ру- 
ськість” неправославних шляхтичів України? Із його листа випливає, що усі шлях
тичі, незалежно від віросповідання, були співвітчизниками, оскільки мали спільну 
рідну землю - народилися у “руських краях”. Звідси напрошується висновок, що 
запорозький гетьман фактично виходив із засновку про властиве для таких людей 
розвинене почуття руського патріотизму, до якого він і апелював. На думку І. Пе- 
тражицького, моральним обов’язком народжених у руських краях людей -  осіб 
доброчесних, які шанують свободу, -  є турбота про те, щоб руський народ почува
вся на своїй землі духовно вільним та захищеним.

У джерелі, що розглядаємо, є своєрідне визначення запорожцями властивого 
русинам ідеального “національного характеру”, який постає з окреслення певного 
жштєвого кредо, а також наголошено на рисах людської натури, які найбільше 
шкодять загальному добру: “Кожна людина звикла любити, над інші, три речі, до 
яких схиляє і обов’язок: доброчесність, здоров’я та маєтність, однак [людська] 
природа інакшим способом, заради меншого тратить більше -  якщо йдеться про 
здоров’я, іноді мусить поступитися совість; не жалко здоров’я заради маєтності. 
Цього достатньо було упродовж [багатьох] літ в державах Р[ечі] Щосполитої] Ко
рони Польської та Великого] к[нязівства] Л[нгговського] -  заради корисливості 
декілька, можемо сказати, безбожних осіб, піддавшись їй у своїй жадібності, вига
дали якусь потрібну собі унію [і] наробили так багато клопоту, неспокою, врешті 
непотрібних ґвалтів Божим Церквам, вбивств серед нашого російського народу 
усьому християнству нашої грецької релігії, мучачи упродовж так багатьох літ”1.

Із цього джерельного тексту випливає, що запорожці -  питомі представники 
руського народу -  вибудували для себе систему цінностей правдивого русина, 
який, по-перше, над усе ставить доброчесність, совість у широкому сенсі, по- 
друге, дорожить своїм здоров’ям, власне усвідомлює цінність життя, по-третє, цінує 
матеріальні блага, здобуті вочевидь з опорою на власні сили та працю. Тим часом 
через зіпсованість людської природи ці пріоритети можуть бути порушені. Відтак 
духовне і моральне відступає перед корисливістю і бездуховністю, що, як доводив
І. Петражицький, яскраво проявилося у випадку із “неправдивими” русинами -  уніа
тами, котрих він зобразив затятими кривдниками “нашого російського народу”.

Ці розмислювання 1. Петражицького над питаннями, які так чи інакше нале
жали до сфери національного, власне спроможність запорозького гетьмана поба
чити “руськість” поза монохромним фільтром православ’я, є вельми показовими. 
Вони наочно демонструють, що висловлена М. Смотрицьким думка про родовий 
та етнокультурний фактори як засадничі елементи енічної основи національного

1 І. Петражицький до К. Радзівіпла, ЗО.У 1632. -  Б. 4.
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не була цілком відірваним від реального життя теоретичним конструктом, а пев
ного мірою відображала тогочасні орієнтації суспільної свідомості.

Звісно, що реальний вплив на ті орієнтації політичної самосвідомості населен
ня українських земель, у межах яких поставало національне, справляли не так ті 
чи ті теорії, як насамперед система цінностей, що її виробила запорозька спільно
та, власне її політична культура загалом. Оскільки запорозькі козаки являли собою 
своєрідний живильний розчин, на основі якого ростилися політичні форми україн
ської нації, то потрібно окреслити найважливіші риси системи цінностей та особ
ливості політичної культури запорожців1. Є підстави стверджувати, що в політич
ній культурі козаків особливе місце посідали цінності громадянського спрямуван
ня. Відіграючи роль світоглядного, морально-етичного, ідеологічного та менталь
ного чинника політичної свідомості, вони сприяли консолідації запорожців у згур
товану в політичному і соціальному плані спільноту, а також творенню специфіч
них зразків публічної поведінки. Системно значущими для їхньої політичної куль
тури були цінності, пов’язані з козацькою демократією. Йдеться про такі моральні 
настанови, категорії, принципи, психологічні і розумові орієнтації, як рівність 
членів запорозького товариства, пріоритет владної волі громади, підпорядкування 
меншості волевиявленню більшості, вільне публічне висловлювання думок і сво
бода громадянського голосу, соціальна престижність місії публічного служіння і 
громадянська дисципліна, виборність посадовців Війська Запорозького та право 
вільного доступу козаків до цих посад. Воля запорозької громади, що поставала 
через процедуру прямої демократії (яку характеризували, з одного боку, прийнят
тя рішення запорозької рицарської корпорації шляхом безпосереднього волевияв
лення козаків-громадян, з іншого -  делегування гетьманові вищих виконавчих і 
політичних владних прерогатив задля реалізації волі ради), накладалися у полі
тичній свідомості козаків на специфічний ціннісний підтекст. Через це колективна 
воля громади набувала для них значення морального імперативу. Безумовна пова
га запорожців до владної волі ради, визнання за нею інституційної першості у сис
темі козацького устрою, так само як і вшанування решти вищезгаданих демокра
тичних цінностей, утверджувало серед них діяльно спрямовані психологічні орієн
тації та установки політичної і соціальної поведінки.

Високошанованими у козацькому середовищі були цінності, сфокусовані на 
станово-корпоративний горизонт буття запорозької громади, які групувалися до
вкола понять рицарства і товариства. Як і представники шляхетства, козаки усві
домлювали себе рицарями. Для запорожців рицарський статус був пов’язаний
з уявленням про особисто вільних людей, які професійно займаються військовою 
справою, користуються певними правами і привілеями, мають відповідні традиції і 
ритуали, а також ціннісні пріоритети. Щодо цього морально вартісними рицарсь
кими чеснотами визнавали особисту гідність козака-воїна, його, а також усього

1 Характеристику політичної культури запорожців подано на основі книги: Сас П. М. Полі
тична культура українського суспільства (кінець XVI -  перша половина XVII ст.).
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Війська Запорозького високий соціальний престиж (честь, добре ім’я, слава), во
єнну звитягу, мужність, відвагу, здатність до самопожертви, вірність, дотримання 
рицарського слова, місію служіння високим ідеалам -  боротьбу проти “ворогів 
Святого Хреста”, виконання патріотичного обов’язку захисників Вітчизни, чесне 
служіння монархам, оборону' Православної церкви. Поняття рицарства мало яск- 
раво виражений політичний та ідеологічний підтекст. “Рицарська” лексика запо
рожців зазвичай фігурувала під час контактів із польським урядом та урядами іно
земних держав. Рицарське самоусвідомлення козаків справляло великий вплив на 
їхні політичні позиції та орієнтації. Рицарська ідея певною мірою спричинилася до 
специфічного роздвоєння політичної свідомості козаків Війська Запорозького. 
З одного боку, морально-етичні та політико-правові уявлення про належність за
порожців до рицарів будили у них чуття власної гідності, соціальної обраності, 
станово-корпоративної окремості та політичної правосуб’ектності, що підживлю
вало тенденції політичного сепаратизму у житті запорозької громади. З іншого 
боку, під впливом рицарської домінанти політичної свідомості козаків у запорозь
кому середовищі сформувалася політична орієнтація на здобуття таких прав і сво
бод, які мало шляхетство Речі Посполитої.

Близьким за змістовим навантаженням до поняття рицарства було поняття за
порозького товариства. Терміном “товариші” позначали належність козаків до за
порозької рицарської корпорації. Порівняно з поняттям “рицарі”, поняття “това
риші” більшою мірою було пов’язане із соціальними, повсякденними проявами 
життя козаків. Воно означало утвердження побратимських стосунків між членами 
запорозької спільноти, чуття корпоративної солідарності, дотримання звичаїв 
і традицій співжиття вояків. Поняття козацького товариства кореспондувалося 
насамперед з моральним законом спільного “хліба-солі”. Ціннісний підтекст цього 
поняття окреслювали змістові значення таких категорій, моральних настанов та 
ментальних орієнтацій, як, зокрема, братерська любов, шана, злагода, єднання, 
дружба, вірність, взаємодопомога і взаємовиручка, сповідування спільних ідеалів, 
насамперед свободи.

Козаки схильні були ціннісно маркувати свій спосіб життя (головні риси якого 
визначали військові заняття). На передній план у таких випадках виступали понят
тя рицарської служби та “козацького хліба”. При оформленні воєнного найманства 
з іноземними володарями запорожці відбували військову службу на засадах доброї 
волі та морального обов’язку. Причому вони окреслювали свої політичні позиції 
щодо рицарської служби, апелюючи до таких громадянських цінностей, як рицар
ська честь, слава, вірність, відвага, служіння спільному благу, патріотизм, ушану
вання монаршого престолу та політична лояльність щодо нього. Поняття “козаць
кий хліб”, як і поняття рицарської служби, прямо пов’язувалося із способом життя 
запорожців. Здобувати “козацький хліб” означало займатися рицарською служ- 
бою. Водночас це поняття не зводилося лише, приміром, до військового найманст
ва. Його зміст мав також значення будь-якої діяльності, яка давала козакам 
засоби для існування і яку здійснювали насамперед збройним шляхом, “шаблею”. 
Найчастіше ішлося про легальне військове найманство, а також воєнні постої,
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контрибуції, трофеї, “здобич”. “Козацький хліб” мав також господарський вимір -  
був пов’язий із козацькими промислами, землеробськими заняттями та іншими 
видами економічної діяльності. У політичному лексиконі запорожців поняття “ко
зацького хліба” використовували з виразним ціннісним підтекстом, який зводився, 
зокрема, до глоріфікації козацького способу життя, а також ідеї рицарського слу
жіння заради спільного блага.

До фундаментальних станово-корпоративних цінностей запорозької спільноти 
належали “права”, “свободи” і “вольності”, які були близькі за своїм змістом. “Пра
ва”, “свободи” і “вольності” окреслювали конкретний обсяг соціальних та політич
них прав козаків як особисто вільних людей, котрі належать до певного соціального 
стану. Поняття особистої свободи асоціювалося у запорожців із соціально-політич
ною, правовою та духовною суверенністю козаків. Вони усвідомлювали себе особи
сто вільними людьми, які підлягають винятково козацькому праву і присуду, а та
кож шанують свободу совісті. Згадані “права”, “свободи” і “вольності” означали, 
зокрема, права і свободи у сфері козацького землеволодіння, майнових та спадкових 
прав, козацького устрою, судочинства і демократії. Ішлося також про право козаків 
отримувати від уряду певну винагороду за військову службу. Представники запоро
зького товариства розглядали свої “права”, “свободи” і “вольності” як такі, шо здо
буті власними силами на ниві публічного служіння загальному добру. Освячені 
моральним законом старовини (героїчні заслуги, доблесть і слава козацьких пред
ків), вони підтверджували особливий соціальний -  рицарський, статус козаків у сус
пільстві і набували значення соціального та політичного ідеалу. На них проектува
лися домінуючі морально-етичні, культурно-історичні, соціальні та ментальні сте
реотипи і установки, що домінували у політичній свідомості запорожців.

Прикметним було і те, що упродовж часу, який розглядаємо, для запорозької 
спільноти стало актуальним завдання розширити політико-правовий горизонт 
“прав”, “свобод” і “вольностей”. На цій основі сформувалася відповідна політична 
орієнтація, яка стала однією із провідних у політичній культурі запорозького коза
цтва. По-перше, виступаючи із корпоративних вузькостанових позицій, козаки 
домагалися від політичного режиму Речі Посполитої прав і привілеїв, якими кори
стувалася шляхетська верства. По-друге, ставши на політичну платформу загаль- 
норуських інтересів, вони активно обстоювали надстанові культурно-історичні, 
насамперед конфесійні права і свободи руського народу. У цьому випадку козаць
кі “права”, “свободи” і “вольності” уводилися у специфічний контекст актуальних 
політичних орієнтацій, громадянських цінностей, духовних пріоритетів та мента
льних спонукань історичної свідомості, що консолідували у запорожців чуття на
ціональної ідентичності. Серед іншого, це підтверджує їхня тверда установка на 
оборону конфесійних прав та інтересів руського народу як своєму моральному 
і громадянському обов’язку, а також характерна для них любов до рідної землі, 
Вітчизни, її природи. Величезний націотворчий резонанс мав і козацький спосіб 
життя, що витворював вільну, політично активну людину.

Найістотнішою рисою політичної культури запорожців у час, який розглядає
мо, було її активістське спрямування, громадянський характер. Ідеться про те, що,
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маючи розвинену політичну свідомість і систему громадянських цінностей, полі
тично вивірені позиції та орієнтації, козаки активно втягувалися у політичні відно
сини і брали діяльну участь у різних сферах тогочасного життя. їхні політичні по
зиції та орієнтації вирізнялися активістською налаштованістю щодо інститутів 
політичної системи Речі Посполитої, на адресу яких козаки постійно висували по
літичні вимоги, причому іноді радикального характеру. Водночас запорожці кри
тично сприймали владні рішення політичного режиму Речі Посполитої, якщо вони 
суперечили їхнім корінним інтересам. Постаючи як політично правосуб’єкгна, 
інстиіуціоналістськи цілісна спільнота, запорозькі козаки дотримувалися незале
жної від центрального уряду зовнішньої політики. Вони брали діяльну участь у 
конфесійному житті руського суспільства (у тому числі енергійно підгримували 
православних церковних ієрархів, які зазнавали утисків і переслідувань з боку 
офіційної Варшави), поширювали свої владні впливи в Україні, конфронтуючи із 
польською владою.

У політичному та соціальному плані запорозька спільнота об’єктивно була 
малосумісною із політичною системою Речі Посполитої (король, сенат, сейм, шля
хетські сеймики) та шляхетським суспільством. До цього спричинилася, зокрема, 
різновекторна політична націленість козацької і шляхетської демократій. Перша з 
них являла собою пряму демократію козацького соціуму, який охоплював вихідців 
із різних станів. Переважно це були об’єднані на новій становій основі “пасіонар
ні”, соціально активні особистості, які вийшли зі середовища безпосередніх про
дуцентів, а також представники непривілейованих прошарків населення. Козацька 
демократія стала породженням та історично зумовленим способом існування соці
альної спільноти, устрій якої визначали засади військового суспільства.

Щодо шляхетської демократії, то це була насамперед представницька демо
кратія, утілена в сеймиково-сеймовому устрої політичної системи країни. Соціа
льна база цієї демократії була вузькою -  охоплювала шляхетську верству, яка ви
різнялася жорсткими соціально-становими перегородками. Шляхтичі посідали 
привілейоване, панівне місце у тогочасному суспільстві і міцно трималися за свою 
політичну монополію у країні. Потенціал козацько-польсько-шляхетського анта
гонізму значно посилювався через те, що протягом часу, який розглядаємо, у за
порожців сформувалася політична свідомість (власне політична культура загалом) 
із руськоцентричними культурно-історичними і конфесійними орієнтаціями. Це, 
а також наявність у козаків регіональних станово-корпоративних інтересів, усві
домлення ними своєї військової сили, рицарської гідності та політичної 
суб’єктності підживлювали у їхньому середовищі антагоністичні щодо політичної 
системи та правлячого режиму Речі Посполитої тенденції політичного і соціально
го розвитку, що проявлялися насамперед у формі політичного сепаратизму. 
Останній полягав у здійсненні запорожцями незалежної від центрального уряду 
внутрішньої і зовнішньої політики з опорою на інституційний механізм Війська 
Запорозького. Саме таким шляхом відбувалося практичне формування національ
ної державної традиції. Політичний сепаратизм особливо виразно поставав у сфері 
зовнішньополітичних відносин Війська Запорозького, проявлявся у його конфрон
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таційній щодо центрального уряду політиці підтримки православної конфесії, 
а також поширенні політико-адміністративного впливу на населення волості. Як 
уже зазначено, козаки без відома і всупереч заборонам офіційної Варшави удава
лися до воєнних морських експедицій, а також підтримували дипломатичні відно
сини з урядами іноземних держав, втягувалися у ті чи ті міжнародні військово- 
політичні комбінації. Створення явочним шляхом козацької “держави у державі” 
фактично змінювало конфігурацію та реальні межі державної і політичної влади 
Речі Посполитої. Усе це утверджувало в політичній свідомості запорожців пере
конання про політичну окремість і суверенність своєї спільноти.

Характеристичним вираженням активістського характеру політичної культури 
запорозьких козаків був їхній політичний радикалізм. Ідеться про політичні пози
ції, дії та установки запорожців, які були спрямовані на певне коригування полі
тичної системи Речі Посполитої й антагоністично суперечили інтересам політич
ного режиму. Вони поставали у формі ультиматумів, конфліктно загострених по
літичних акцій і маніфестацій, що їх здійснювали з позиції сили. Запорожці під
німалися також на збройні повстання. Вольове начало, волелюбність, опора на 
власні сили, особлива система цінностей, у тому числі громадянського спрямуван
ня, які були притаманні запорозькій спільноті, а також її політична окремість та 
самовладність, інституційно забезпечені Військом Запорозьким, давали основний 
будівельний матеріал для формування національного характеру українців ранньо- 
модерного часу.

Отже, можна стверджувати, що для східнослов’янського населення Київської 
митрополії характерною була “руська” самоідентифікація, яка окреслювала його 
належність до окремого народу-“нації” Поділ руського народу після Берестейсь
кої церковної унії 1596 р. на православних та уніатів і втягнення їх у затяжний 
міжконфесійний конфлікт стимулювали пошук того, як вистояти у цьому конфлік
ті. Представники вищого православного духовенства, котрі не мали підтримки з 
боку політичного режиму Речі Посполитої, спиралися на допомогу різних соціаль
них сил, які стояли за Православну церкву, насамперед козаків Війська Запорозь
кого. Водночас вони були не проти отримати допомогу від московської влади, а 
також досягнути компромісу з уніатським духовенством. Така непевність стано
вища православного духовенства так чи інакше позначилася на розумінні ним со
ціальної та етнополітичної природи руського народу. Відтак до нього відносили не 
тільки шляхту, а й непривілейовані стани; представникам уніатського табору від
водили роль “блудних синів” та відступників, не відкидаючи цілком їхню “русь- 
кість”; виводили віросповідний фактор за межі “національного”, залишаючи 
в останньому тільки етнічно-родову основу; шукали моральний стрижень народу 
у православній традиції Сходу і давньоруській спадщині. Уніатське духовенство, 
яке у протистоянні з православним табором спиралося на підтримку королівської 
влади, однак не могло розраховувати на допомогу ані запорожців, ані православ
ної Москви й зустрічало прохолодне ставлення до себе з боку місцевих католиків, 
виявляло помітну зацікавленість у досягненні порозуміння з православними. 
В уніатському інтелектуальному середовищі розглядали руський народ крізь при
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зму його традиційної для шляхетства Речі Посполитої елітарної соціальної версії, 
тобто без віднесення до нього непривілейованих верств населення. Потужним по
літичним фактором, що впливав на процеси націотворення в Україні, була вироб
лена запорозьким козацтвом політична культура та система цінностей.

2. Козаки -  християнські воїни

Як буде показано нижче, в історичних працях можна зустріти твердження, що 
після Берестейської церковної унії запорожці досить довго (принаймні від 1596 до 
1610 рр.) були байдужими до скрутного становища Православної церкви у Речі 
Посполитій. У цьому випадку не будемо з’ясовувати, чи справедливою є така дум
ка. Натомість звернемо увагу на те, що козаки принаймні від першої половини 
1590-х років за кожної зручної нагоди публічно представляли себе християнськи
ми воїнами, захисниками християнського світу від “ворогів Святого Хреста” 
Приміром, під час переговорів 1594 р. із послом німецького імператора Еріхом 
Лясотою козаки наголошували: “оскільки наші предки, та й ми самі, звикли відда
вати своє життя за християнську віру, не відмовляємося робити це й надалі”1

Тобто, запорожці розглядали обов’язок християнських воїнів захищати віру 
від ворогів як усталений триб свого життя і давню для своєї спільноти традицію. 
Противниками ж християнської віри, проти яких їм належить боротися, вони на
зивали так званих ворогів Святого Хреста, зараховуючи до них мусульман -  турків 
і татар. Причому козаки, з одного боку, розглядали геополітичну ситуацію у того
часному світі фактично крізь призму протистояння мусульманської та християн
ської цивілізацій, а з іншого -  однозначно висловлювали свої симпатії та визнача
ли власне місце у боротьбі між ними на боці християнського табору, що добре ба
чимо з їхнього листа до німецького імператора Рудольфа II, датованого 3 липня 
1594 р. (“Божою милістю найясніший непереможний цісарю християнський, най- 
ласкавіший пане. Покірно й від щирого серця вручаємо вашій цісарській велично
сті як панові й голові всіх християнських королів і князів нас самих і нашу завжди 
вірнопіддану службу. Бажаємо також вашій цісарській величності, нашому найла- 
скавішому панові, щоб всемогутній бог дарував здоров’я тіла й щасливе правління 
над усіма християнськими королівствами і країнами, і щоб всемогутній упокорив 
ворогів святого хреста, турецьких бусурманів і татарів, кинувши їх під ноги вашої 
цісарської величності, і дарував вашій цісарській величності за своїм уподобанням 
і думкою щасливу перемогу й благословення. Цього бажаємо вашій цісарській 
величності ми, все Військо Запорізьке, від істинно вірного й щирого серця”)2

У публічній сфері козаки не тільки проявляли здатність мислити категоріями 
глобального протистояння християнського та мусульманського світів (прикметно, 
що іноді козацькі зверхники демонстрували такий дискурс, звертаючись до міщан:

1 ЕріхЛясотазі Стеблева. Щоденник. -  С. 106.
2 Там само.-С. 107.
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висували перед ними певні претензії, прикриваючись воєнними заслугами свого 
війська перед “усім християнством”1). У тогочасному листуванні козацьких про
відників із польськими сановниками доволі часто фігурує вислів “вороги Святого 
Хреста” як певна ідеологічно забарвлена фігура політичної риторики, за якою так 
чи інакше приховано прагнення запорожців представити себе у морально значу
щій ролі захисників Речі Посполитої від “поган”2.

Прикметним є також позначене християнськими орієнтаціями ідейне обгрунту
вання політичних засад запорозької спільноти, що поставали в політичному діалозі 
запорожців із центральною владою Речі Посполитої. Приміром, запорозький геть
ман Прокіп Сарапович, звертаючись навесні 1600 р. із листом до Сигізмунда III, пи
сав про запорожців як про рицарів, котрі “здобувають хліб тільки своєю шаблею і не 
жаліють свого здоров’я за християнську кров” Причому козаки окреслили свою 
землю, вочевидь насамперед територію Запорожжя (у джерелах зустрічаються ви
значення запорожцями своєї землі з певними географічними прив’язками: “наш ту
тешній край Низовий Запорозький, що межує з Татарським”)3, як “місце”, що його 
вони отримали не з чиєїсь ласки, а фактично самі здобули за правом меча (“це місце 
дістали нашими горлами”)4. Тобто, заявляючи про законність, з огляду на тогочасні 
політико-правові уявлення, свого права посідання своєї території, козаки вписували 
його ще й у легітимаційний горизонт християнських цінностей, адже представляли 
себе рицарями, які захищають християн від “невірних”.

Збереглися запорозькі документи, в яких ідеться не тільки про козаків -  оборон
ців усього християнського світу, або ж Речі Посполитої загалом, від “ворогів Свято
го Хреста”, а й безпосередньо українських земель. Ідеться про універсал запорозько
го гетьмана Гната Василевича до української шляхти від 10 серпня 1596 р., в якому 
наголошено на давньому обов’язку козаків захищати, власне, свій “християнський 
народ”. Серед іншого, у цьому документі було попередження українському насе
ленню про загрозу вторгнення в Україну татарського війська, що прямує до Гаван
ського перевозу на Дніпрі. Г. Василевич розглядав це своє попередження як запору
ку безпеки “посполитому християнству”, а також недопущення того, щоб одержува
чі універсалу через своє невідання про небезпеку “не загинули і не потрапили до рук 
неприятеля”5

Отже, можна переконатися, що запорозькі козаки вже наприкінці XVI ст. чітко 
означували свою належність до християнства. Вони тлумачили у публічній сфері

1 С. Наливайко до війта, бурмистрів та усіх міщан Слуцька, 24.Х 1595 // AGAD. -  AR. -  
Dz.II.-Rkps.X2 837.-S. 1.

2 Див., напр.: С. Наливайко до Я. Замойського, квітень 1594 // Listy Stanisiawa Zotkiewskiego. 
1584 -  1620. -  S. 64; C. Федорович до Я. Замойського, ЗЛШ 1595 // Ibid. -  S. 63; Г. Лобода до Я. За
мойського, 11.1 1596 //Ibid. -  S. 66; Т. Байбуза до С. Жолкевського, 15.ХІ 1596 // Ibid. -  S. 87.

3 Т. Байбуза до С. Жолкевського, 15.ХІ 1596 // Ibid. -  S. 87.
4 П. Сарапович до Сигізмунда III, 17.ІП 1600 //Biblioteka JagieM, -Rkps. № 2/1952. -  S. 387, 

387 zw. s.
5 Запорозький гетьман Г. Василевич до української шляхти, 10.VIII 1596 // AGAD. -  AZ. -  

Rkps.-№  3036.-S . 26.
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свою боротьбу проти турків і татар у категоріях протистояння християнського та 
мусульманського світів, розглядали себе, залежно від ситуації, захисниками усіх 
християн, Речі Посполитої та українських земель. Відтак можна припустити, що 
розвиток у цей час релігійної ситуації в Україні, власне церковний розкол 1596 р. 
Київської митрополії, після якого неабияк посилився наступ на конфесійні права 
православних, не міг залишитися непоміченим для запорожців, адже вони воліли 
представляти себе свідомими і жертовними християнами. Детальніше про це йти
меться нижче. Тим часом розглянемо те, як боротьба проти “ворогів Святого Хре
ста” проявлялася у міжнародній політиці Війська Запорозького.

Запорожці у політичних контурах антитурецької коаліції європейських 
держав наприкінці другого десятиліття XVII ст.

У 90-х рр. XVI ст. низка європейських країн зіткнулася з реальною загрозою 
турецького завоювання. Роз’єднана релігійними війнами Європа відреагувала на 
цей виклик спробами організувати антитурецький союз -  так звану Священну лігу. 
Роль головних архітекторів цього союзу взяли на себе німецький імператор (імпе
ратор Священної римської імперії -  Австрії), а також Папа Римський. Тим часом 
вже влітку 1593 р. турки розв’язали війну на Балканах, спрямувавши головний 
стратегічний удар на Австрію, де при владі перебувала династія Габсбургів. Відтак 
у деяких політичних колах Західної Європи виникла ідея зробити запорозьких ко
заків солдатами антитурецької ліги. Прихильником цієї ідеї був насамперед Папа 
Римський Климент VIII. Окрім українських козаків, він хотів залучити до антиту
рецької коаліції придунайські князівства -  Трансільванію (Семиграддя), Мультя- 
нію та Молдавію.

Наприкінці 1593 р. у Східну Європу відбув із відповідним завданням папський 
посланець хорватський священик Александр Комулович (Комулео). На теренах Речі 
Посполитої він мав вступити у переговори із запорожцями. Водночас А. Комулови- 
чу велено було не афішувати справжні цілі свого приїзду до країни, оскільки поль
ський уряд не бажав псувати мирні відносини з Османською імперією. Утім, ревним 
поборником згаданого політичного курсу Папи Римського був, зокрема, коронний 
канцлер Ян Замойський, який, однак, мав неприязнь до Габсбургів1.

Папський посланець узяв із собою в дорогу дві булли Климента VIII, датовані
8 листопада 1593 р. й адресовані запорозькому гетьману та козакам. Зміст першого 
документа зводився головно до того, що Папа закликав гетьмана стати ревним 
виконавцем його волі у справі “боротьби зі спільними ворогами нашої віри” 
Подібну ідейну схему використано також у другому документі. Причому зроблено 
це з опорою на аргументацію, у якій релігійне поєднано із зверненням до 
рицарської системи цінностей. У цій буллі, зокрема, зазначено: “закликаємо усіх,

1 Плохий С. Н. Папство и Украина: Политика римской курии на украинских землях в XVI-
XVII вв. -  К., 1989. -  С. 58; Леп 'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. -  Чернігів, 1996. -  
С. 93-96.
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як синів єдиної матері Святої римської католицької церкви, надати допомогу 
у спільних потребах християнського суспільства. Знаємо вас, як синів наших 
у Христі, і удостоюєм батьківською любов’ю, маємо відомості про вашу 
хоробрість та воєнну відвагу і добре про це поінформовані... ніщо не надає воїнам 
більшої хоробрості, ніщо не сприяє так воїнській славі, ніщо не важливе так для 
подальшої пам’яті, як спільний захист християнського суспільства, турбота про 
нашу святу релігію та жертвування життя і крові, якщо буде потреба, за велич 
християнського імені, особливо у цей час, коли найжахливіший турецький тиран 
настільки запалився ненавистю проти християн, що не лише зловісно віщує наки
нути на всіх рабське іго, а й зовсім знищити християнське ім’я... Ви ж, відважні 
воїни, покриєте себе, як надійні воєнні слуги Господні, безсмертним пальмовим 
вінком, що ніколи не зів’яне”1.

Як бачимо, Климент VIII намагався розбудити у козаків, християн і воїнів, 
чуття обов’язку жертовно захищати християнську спільноту європейських народів 
від загрози турецького поневолення. Папа наголошував на воєнній звитязі козаків, 
спонукаючи їх до чину рицарського служіння християнському світові, що мало 
утвердити їх у морально значущій ролі “слуг Господніх”. Ці заклики до Священної 
війни, відсічі “невірним” напевно впливали на політичну самосвідомість 
запорожців та їхню політичну практику. Як зазначено вище, вже наприкінці 
XVI ст. козаки за кожної слушної нагоди наголошували на виконанні ними 
місії борців проти “ворогів Святого Хреста” -  турків і татар.

Є підстави стверджувати, що козаки були знайомі з буллами Папи Римського 
від 8 листопада 1593 р. Це підтверджує листування А. Комуловича з козацьким 
зверхником Северином Наливайком, а також зусилля, до яких удавався папський 
посланець, щоб об’єднати козаків-наливайківців із запорожцями. Українські козаки 
і справді показали себе як солдати Священної ліги. Приміром, 1595 р. 2-тисячне ко
зацьке військо на чолі із С. Наливайком упродовж кількох місяців воювало проти 
турків у складі австро-угорських військ. За виявлену ними доблесть архікнязь 
Максиміліан, брат німецького імператора Рудольфа II, нагородив козацького ватаж
ка своєю корогвою. У подальшому у складі сил антитурецької коаліції також можна 
було зустріти козацькі загони, щоправда чисельно вони були порівняно невеликі2.

1618 р. в Європі спалахнула Тридцятилітня війна, яку започаткувало повстан
ня у Чехії та Угорщині проти династії Габсбургів. На європейському континенті 
виникли два великі ворогуючі табори. До католицької коаліції приєдналися, зок
рема, Папа Римський Павло V, іспанський король Філіп III, німецький імператор 
Фердинанд II. Супротивний табір складався із протестантських держав. Упродовж 
війни до нього увійшли Голландія, Данія, його підтримали німці-лютерани, Шве
ція, Англія і Франція. Польський король Сигізмунд III усупереч настроям шляхти 
був на боці Габсбургів та католицького табору. Через це восени 1619 р. польських

1 Цит. за: Плохий С. Н. Папство и Украина: Политика римской курии на украинских землях 
в XVI-XVII вв. -  С. 60-61.

2 Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. -  С. 108,112,118,121,126,130.
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лісовчиків послали на допомогу Габсбургам в Угорщину, де у листопаді в битві 
при Гуменному вони розгромили турецького васала -  семиградського (трансіль
ванського) воєводу Бетлена Габора, змусивши його зняти облогу Відня1.

Попри війну, у другому десятилітті XVII ст. в Європі було зроблено спробу 
об’єднати християнські сили під гаслом відродження хрестових походів проти 
“невірних” Виникла так звана Ліга християнської міліції, що постала як середньо
вічний рицарський орден, націлений на війну з Османською імперією. Організато
ри нового хрестового походу вирішили залучити до нього запорозьких козаків.

Ця тема дістала певне висвітлення у спеціальній літературі, найбільш предметно -  
у працях французьких авторів. Приміром, Гюстав Фаніє на основі відомостей дже
рел простежив найважливіші віхи у становленні Ліги християнської міліції. Він 
приділив також увагу переговорам, що їх ініціював у Польщі герцог де Невер -  один 
із провідників ідеї хрестового походу проти турків. Г. Фаніє дійшов висновку, що ці 
переговори не дали бажаних результатів для герцога, оскільки після укладення 
23 вересня 1617 р. польсько-турецького мирного договору в Буші король Польщі 
Сигізмунд III був заклопотаний насамперед тим, щоб посадити на московський пре
стол свого сина Владислава, а самому здобути шведську корону. Відтак виявилася 
марною і спроба де Невера добитися від польської влади згоди на використання те
риторії Поділля як опорної бази для ведення воєнних операцій військом нових хрес
тоносців. Французький дослідник побіжно згадав про підписання 7 квітня 1618 р. 
представником де Невера та запорозькими послами певного договору2.

Ці питання досліджував також Віктор Тапі. Серед іншого, він зазначив, що 
де Невер, який закликав до хрестового походу та вербував до нового рицарського 
ордену в Європі, охопленій релігійною ворожнечею, був готовий порушити задек
ларовану головну мету цього ордену -  боротьбу проти “невірних”. Відтак із виник
ненням Ліги християнської міліції герцог погоджувався надати її військові сили 
німецькому імператору для боротьби проти “єретиків” у Богемії за умови, якщо по 
укладенні миру з чехами той дозволить учасникам хрестового походу пройти че
рез їхню територію на Схід. Загалом де Невер був зацікавлений у припиненні бо
ротьби між протестантами Богемії та силами німецького імператора. Ця боротьба 
непокоїла також французьких політиків, оскільки могла мати непередбачені нас
лідки для інтересів Франції. В. Тапі звернув увагу на те, що ще один співзасновник 
Ліги християнської міліції, -  Михайло-Адольф граф Альтайн, у серпні 1619 р. 
в інтересах німецького імператора розпочав вербування козаків у Речі Посполитій. 
Французький дослідник наголосив на особливій ролі князя Самійла Корецького 
у залученні козаків до хрестового походу3

1 Див.: Podhorodecki L. Stanislaw Koniecpolski ok. 1592-1646. -  Warszawa, 1978. -  S. 59-61, 
64-67.

1 FagniezG. LePere JosephetRicheliu(1577-1638).-Paris, 1894.-Tomepremier.-Pp. 150-171.
3 Tapie V.-L. La Politique etrangere de la France et Debut de la Guerre de Trente ans (1616— 

1621). -  Paris, 1934. -  Pp. 278-285,304-305,40M08.
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Тема, яку розглядаємо, певною мірою цікавила польських істориків. Напри
клад, ще у першій половині XX ст. було висловлено припущення, що ідею про 
створення рицарського ордену під опікою Діви Марії та св. Михаїла подав граф 
Альтайн. Він також пообіцяв Сигізмунду III найняти для нього у Німеччині 20 тис. 
вояків та переправити їх на кораблях до Швеції1 Привертає увагу розвідка Кази- 
мира Тишковського “Козацтво у московських війнах Сигізмунда III (1606-1618)”, 
яка вийшла друком 1635 р. Подібно до Г. Фаніє, К. Тишковський писав про те, шо 
політичні плани герцога де Невера зазнали невдачі в Польщі, оскільки по укла
денні польсько-турецького мирного договору 1617 р. у Буші Сигізмунда III ціка
вила не війна з Османською імперією, а реалізація власних політичних планів на 
московському та шведському напрямках. Водночас польський автор представив 
у своїй розвідці оригінальний погляд на дипломатичні контакти, які відбулися на 
початку 1618 р. у Варшаві за участю запорозьких послів. Він писав, що у цей час 
Ліга християнської міліції, яка шукала собі союзників та членів і добивалася під
тримки ідеї війни проти Туреччини, вступила в переговори з козаками через агента 
князя де Невера -  Олівера де Марконнета. У польській столиці запорозькі посли 
запевнили О. Марконнета, шо незалежно від позиції Польщі, а також підписаного 
коронним гетьманом С. Жолкевським мирного договору в Буші, козаки продовжу
ватимуть боротьбу з “поганами” Йому вручили “урочистого листа”, підписаного 
запорозьким гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним. Згідно з документом, 
той зобов’язався вступити до Ліги християнської міліції і на відповідний заклик 
виставити 60-тисячне військо. Покликаючись на свої зв’язки із Константинополь
ським патріархом, він сподівався за його допомогою підняти греків на повстання 
проти султана. Історик зауважив, що це питання потребує подальшого вивчення 
архівних джерел і збирався до нього ще раз повернутися2

Попри те, що К. Тишковському не вдалося, судячи з усього, продовжити до
слідження у цій царині, запропоноване ним тлумачення відносин Війська Запоро
зького та Ліги християнської міліції і донині домінує в польській, а також україн
ській історіографії. Щодо останньої, то у ній тема, про яку йдеться, предметно не 
вивчалася. Українські автори праць з історії українського козацтва перших деся
тиліть XVII ст., якщо і торкалися її, то, зазвичай, уникали посилань на джерела, 
обмежуючись загальними констатаціями. Приміром, Олена Апанович у книзі “Ге
тьмани України і кошові отамани Запорозької Січі” (1993) писала, що П. Сагайда
чний “приєднався до антитурецької ліги, представник якої де Марконне так пере
казував зміст своєї розмови з Сагайдачним 13 квітня 1618 р.: «Я мав довшу розмо
ву з представником козаків, який запевнив, що вони продовжуватимуть боротьбу з 
турками незалежно від того, чи польський король хоче цього, чи не хоче. Це має 
велике значення, оскільки король у мирі з султаном і гарантував йому спокій коза

1 Szelqgowski A. Walka о Bahyk. -  Lwow; Poznan, 1921. -  S. 224,225.
1 Tyszkowski K. Kozaczyzna w wojnach moskiewskich Zygmonta ПІ (1606-1618). -  Warszawa,

1935.-S . 32,37-38.
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ків»”1. Відсутність у праці цієї дослідниці конкретних доказів того, що у цей час 
Військо Запорозьке приєдналося до Ліги християнської міліції, робить хисткою її 
пояснювальну схему.

За аналогічною методикою, тобто без покликів на джерела і будь-яких бібліо
графічних посилань, натомість із почерпнутими з історіографії загальними перека
зами та припущеннями про політичні відносини Війська Запорозького та Ліги 
християнської міліції, підійшли до висвітлення зазначеного питання Олександр 
Гуржій та Вадим Корнієнко у своїй монографії “Гетьман Петро Конашевич- 
Сагайдачний”: “Відомо, що гетьман Сагайдачний вступив до Ліги разом з усім 
запорозьким військом. Осередком Ліги було містечко Карпантрас, що розташоване 
неподалік Авіньйона. У місцевих архівах знайдено рукописи, що засвідчують факт 
переговорів Сагайдачного з князем де Невером про можливість участі низовиків 
у антитурецькій кампанії. Існує думка, що козацька старшина сподівалася побачи
ти Сагайдачного на чолі загальноєвропейської армії, але несподівана смерть від 
рани перешкодила такому призначенню”2.

Навряд чи потрібно доводити, що в історичних дослідженнях наукова значу
щість будь-яких припущень та концепцій прямо залежить від того, чи спираються 
вони на свідчення надійних джерел. Як видається, тільки їх залучення може зро
бити більш виразним та наближеним до історичних реалій наше знання про відно
сини між Військом Запорозьким та Лігою християнської міліції. Зокрема, спираю
чись на джерельні свідчення, можна спробувати дати відповідь на питання, чи 
справді 1618 р. П. Сагайдачний уклав договір із Лігою християнської міліції, ви
значити актуальні політичні інтереси сторін переговорів у Варшаві навесні того 
року, з’ясувати політичні орієнтації і масштаби міжнародних планів запорозьких 
політиків, пов’язаних з їхньою боротьбою проти “ворогів Святого Хреста”, а та
кож деякі прикмети козацької дипломатії.

В и н и к н е н н я  Лі г и  х р и с т и я н с ь к о ї  м і л і ц і ї

При вивченні політичних контактів запорозьких послів із представником гер
цога де Невера, які відбулися 1618 р. у Варшаві, достатньо очевидним є те, що ге
рцога спонукало налагодити відносини з козаками Війська Запорозького бажання 
організувати хрестовий похід проти Туреччини. Через це він шукав собі союзни
ків, а також активно займався створенням нового рицарського ордену, який утвер
дився в історіографії під назвою Ліга християнської міліції. Оскільки це був про
ект, який у концентрованому вигляді відображав політичні орієнтації де Невера та 
визначав його ставлення до запорожців і, до того ж, на думку ряду дослідників, 
козаки приєдналися до нього, то постає питання, як і коли виникла ця Ліга та що 
вона собою являла? При пошуку відповіді насамперед потрібно взяти до уваги

1 Апанович О. М. Гетьмани україни і кошові отамани Запорозької Січі. -  К., 1993. -  С. 23.
2 Гуржій О. /., Корнієнко В. В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. -  К., 2004. -  С. 27,29.
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наявні у джерелах вказівки на те, що Ліга християнської міліції виросла з історич
ної традиції хрестових походів та увібрала у себе організаційні засади середньові
чних рицарських орденів. Через це під таким кутом зору зробимо короткий екс
курс в історію згаданих орденів, щоб виразніше окреслити інституційну природу 
Ліги християнської міліції.

Відомо, що орден (нім. Огйеп, від латин, дгсіо -  ряд, розряд, порядок) являв 
собою типову форму організації католицького чернецтва -  історично постав як 
об’єднання на основі єдиного статуту абатств (монастирів). Чернечі ордени мали 
централізовану структуру управління, а їхнім членам належало жити в монасти
рях. Главу ордену обирав загальний капітул, тобто колегіальний орган, який скла
дався із керівників провінційних орденських об’єднань. Засновником західного 
чернецтва вважають св. Бенедикта Нурсійського (480-550), який організував мо
настир у Монте-Касіно (поміж Римом та Неаполем) і розробив його статут, вима
гаючи від ченців, зокрема, смирення, молитви і послушенства. Згодом у Західній 
Європі набув поширення не тільки чернечий орден бенедиктинців, а й виникли 
інші подібні ордени. Приміром, у XIII ст. із метою зміцнення авторитету Церкви 
та боротьби з єрессю були створені так звані жебрущі чернечі ордени -  францис
канців, домініканців, кармелітів та ін.1

Ще одним типом католицьких чернечих орденів були військово-чернечі. 
Сприятливий грунт для їх заснування підготувала ідея боротьби християн проти 
“невірних” та визволення від мусульман святого Града -  Єрусалима (від 637 р. 
перебував у руках арабів, від 1078 р. -  турків-сельджуків), підкріплена практикою 
хрестових походів на Близький Схід 1096-1291 рр. Думка про створення військо
во-чернечих орденів виявилася суголосною із поширеними за середньовіччя уяв
леннями про християнське суспільство, в якому ченці борються з диявольськими 
силами молитвою, а воїни -  зброєю. Уважалося, шо злиття обох цих воїнств в одне 
ціле у військово-чернечому ордені дасть можливість краще досягати їх доброчес
них цілей. На перших порах такі ордени ставили своїм завданням охорону христи
янських паломників, які приходили до Гробу Господнього, а згодом вони цілком 
зосередилися на воєнних операціях проти “невірних”2

До найдавніших військово-чернечих орденів, які не зійшли з історичної арени 
і в час виникнення Ліги християнської міліції, належав орден св. Іоанна Єрусалим
ського (або госпітальєрів -  від шпиталю, будинку для прочан, що його це чернече 
братство заснувало в Єрусалимі до захоплення міста мусульманами). Після того, 
як 1120 р. на чолі госпітальєрів став Раймонд де Пюї, орден фактично набув стату
су військово-чернечого, фігуруючи під назвою Єрусалимський орден рицарів- 
госпітальєрів св. Іоанна. Посада глави ордену -  великого магістра була пожиттє- 
вою. Для вирішення найважливіших питань він скликав генеральний капітул. До 
вищої владної ієрархії ордену належали пільє (“стовпи”), або бальї конвентуальні,

1 История орденов средневековья / Авт.-сост. И. Е. Гусев. -  Минск, 2007. -  С. 3,4.
2 Карачинский А. Ю. Предисловие к русскому изданию // Лобе М., Фо Г Трагедия ордена 

тамплиеров. -  М., 2007. -  С. 5,6.
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які очолювали поділені за “національностями” “мови”: провансальську, французьку, 
італійську, іспанську (арагонську) та ін. Щаблем нижче від них стояли великі пріори 
(бальї капітулярні), за ними йшли командори, а насамкінець -  прості рицарі. Згідно 
зі статутом, що його розробив Раймонд де Пюї, члени ордену поділялися на рицарів, 
капеланів та зброєносців. Посвяченими в рицарі могли бути тільки особи, які спро
моглися довести своє шляхетство (пізніше від претендентів у рицарі іноді вимагали 
довести шляхетство представників шістнадцяти поколінь свого роду). Капеланами 
та зброєносцями могли бути нешляхтичі. Госпітальєри мали особливу відзнаку -  
золотий, покритий білою емаллю, восьмикутний хрест на чорній муаровій стрічці: 
командори носили його на шиї, а прості рицарі -  у петлицях. Схожий (більший за 
розміром) хрест на золотому ланцюжку носили кавалери Великого хреста. Під час 
походу рицарі одягали червону накидку, на якій спереду був великий білий полот
няний хрест. Після падіння 1291 р. останнього форпосту християн у Палестині -  
фортеці Акри, госпітальєри разом із тамплієрами* відступили на Кіпр. 1309 р. госпі
тальєри здобули Родос, з якого 1522 р. їх вигнали турки Сулеймана Пишного. Після 
кількох років поневірянь, 1530 р. вони осіли на острові Мальта1.

Для організаторів Ліги християнської міліції вочевидь не було секретом, що 
у тогочасній Європі існували також інші рицарські ордени, у тому числі Тевтонсь
кий (Німецький), який виник у Палестині наприкінці XII ст. Згідно з його стату
том, рицар, який вступав в орден, давав обітницю бідності, цнотливості та послу
шенства. Верховний керівник ордену мав назву магістра. Пізніше магістрами по
чали іменувати орденських керівників у Німеччині, Пруссії та Лівонії, а обраного 
великим капітулом очільника ордену -  великим магістром (гросмейстером). Грос
мейстер призначав чиновників, зокрема, скарбника та великого командора, який 
мав певні владні повноваження у тих сферах повсякденної діяльності ордену, що 
прямо не стосувалися ведення воєнних дій .

Отже, для суспільства Західної Європи перших десятиліть XVII ст. ідея ство
рення нового військово-рицарського ордену як інструмента здійснення хрестового 
походу проти турків мала цілком підготовлений культурно-історичний, політич

Орден тамплієрів був подібний до ордену іоаннітів (св. Іоанна). Він виник на початку 
XII ст. й отримав назву від французького слова “Іетріе ” -  храм, оскільки його резиденція розміс
тилася на тому самому місці, де, за переказами, стояв храм царя Соломона. Членами цього орде
ну були рицарі “благородного” походження, сержанти, які походили з міщан, а також капелани. 
Статут ордену забороняв тамплієрам здаватися в полон, просити пощади та платити викуп. Під 
час бою вони повинні були беззаперечно виконувати накази своїх командирів, не діяти на влас
ний розсуд і залишати поле бою останніми. Релігійні обов’язки тамплієрів зводилися до мініму
му. По суті, цей орден був ближчий до світської організації, аніж до чернечого ордену. Рицарі 
носили білі плащі, сержанти (зброєносці) -  брунатні або чорні, а капелани -  чорне вбрання. Від 
1146 р. на ліву сторону плаща храмовники нашивали червоний хрест. 1307 р. у Франції рицарів- 
тамплієрів на чолі із великим магістром за наказом французького короля Філіпа IV Красивого 
заарештували і засудили за фальшивим звинуваченням в ідолопоклонстві та єресі, шо призвело 
до ліквідації цього ордену (докладніше див.: Лобе М., Фо Г. Указ. раб.).

1 История орденов средневековья. -  С. 166-173; Лобе М., Фо Г. Указ. раб. -  С. 22.
2 Докладніше див.: Урбан В. Тевтонский орден. -  М., 2007.
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ний та соціально-психологічний грунт. Проте через брак джерел залишається неві
домим, хто насправді першим запропонував проект хрестового походу, що дало 
поштовх до виникнення Ліги християнської міліції. Така ініціатива могла виходи
ти як від герцога де Невера, так і, приміром, впливового у католицьких церковних 
та світських колах францисканця о. Жозефа.

Хоч би там як, а визначну роль у популяризації ідеї хрестового походу та ор
ганізації нового рицарського ордену відіграв де Невер, який вважав себе нащадком 
візантійських імператорів (доводився кузеном французькому королю Генріху IV) 
й у боротьбі з Османською імперією сподівався спертися на християнське насе
лення Балкан. Від 1615 р. він мав зв’язки із графом Альтайном, який був поміт
ною персоною при дворі німецького імператора та виступав за об’єднання сил для 
нового хрестового походу. Також де Невер розраховував на підтримку Папи Рим
ського. У своїх політичних планах він брав до уваги факт існування рицарського 
ордену на Мальті. 1616 р. йому вдалося домогтися від французької королеви Марії 
Медичі обіцянки надати для організації хрестового походу 1 млн 200 тис. ліврів. 
Де Невер налагодив стосунки із братами Періньяні Сфорца (Жаном-Баптистом, 
П’єтро та Бернардом) -  вихідцями зі знатної італійської родини, які 1617 р. взяли
ся організувати такий рицарський орден за статутом св. Франциска та під покро
вом Пречистої Діви.

Діяльність де Невера зі скликання установчої асамблеї, яка б затвердила пра
вила і статут нового рицарського ордену, принесла свої плоди. 17 листопада 
1618 р. ця асамблея відбулася у столиці Моравії -  Оломоуці (місто на р. Мораві, 
на північний схід від Брно) за участю де Невера, Ж.-Б. Періньяні та графа Альтай- 
на. На ній ухвалили рішення про заснування рицарського ордену Християнської 
міліції (війська) під титулом Богоматері та святого Михаїла. Особливим знаком 
ордену обрано золотий хрест із синьою та білою емаллю із зображенням Діви, яка 
стоїть на мусульманському півмісяці. Названі учасники установчої асамблеї 
в Оломоуці стали співзасновниками ордену з поділом його на три “мови” або регі
они -  східний, до якого ввійшли Німеччина, Угорщина і Польща, очолив граф 
Альтайн, південний (Італія та Іспанія) -  брати Періньяні, Західний (Франція, Фла
ндрія та Лотарингія) -  де Невер. Остаточне конституювання нового ордену відбу
лося на спеціальному з’їзді 8 березня 1619 р. у Відні

Прикметно, що напередодні цих подій -  наприкінці 1618 р. -  де Невер спробу
вав ще раз політично зблизитися із Сигізмундом III під час свого короткого пере
бування на території Польщі. Причому він отримав достатньо виразну підтримку 
своєї ініціативи з боку деяких польських сенаторів, які не приховували свого при
хильного ставлення до ідеї створення нового рицарського ордену. Серед них був 
Краківський єпископ Мартин Шишковський (чільні польські політики і раніше 
цікавилися планами герцога де Невера та графа Альтайна)2 У листі до Сигізмун-

1 Fagmez в. Ор. сії. -  Рр. 123,150-151; Таріе К-І. Ор. сії -  Рр. 279-283.
2 Я. Задзік до Л. Гембіцького, 29.11618 // АбАО. Ехйапеа. -106/64.
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да III від 6 листопада 1618 р. він схвально відгукнувся про діяльність де Невера. 
М. Шишковський, який зустрівся із герцогом у Кракові, повідомив королю про 
його найближчі наміри. Отже, де Невер хотів отримати аудієнцію у Сигізмунда III. 
Проте Краківський єпископ вважав, що напередодні відкриття у Варшаві вального 
сейму така аудієнція викличе небажаний політичний розголос. Через це, за його 
порадою, герцог змушений був утриматися від відвідин польської столиці й обме
жився відправкою туди свого посланця.

Згідно з отриманою М. Шишковським інформацією, де Невер заявив, що за 
негласної підтримки Франції він, мовляв, уже зібрав 12 тис. піхотинців та 3 тис. 
кавалеристів. Окрім того, в Італії та Німеччині розраховує отримати щонайменше 
5-тисячне військо. Із певних політичних міркувань герцог поставив під сумнів обі
цянки графа Альтайна щодо військової допомоги Сигізмунду III (те, що граф Аль- 
тайн, який був виразником інтересів австрійських Габсбургів, пообіцяв польсько
му королю певні воєнні контингенти для здобуття шведського престолу, явно не 
влаштовувало де Невера, оскільки відвертало Сигізмунда III від підтримки майбу
тнього хрестового походу). Де Невер повідомив, що 11 листопада буде скликано 
з’їзд із заснування рицарського ордену, що сприятиме зростанню його сил (на
справді цей з’їзд відбувся 17 листопада) і, мовляв, зробить можливим надання во
єнних підкріплень Сигізмунду III, якщо виникне така потреба. Герцог клопотався 
про те, щоб польський король дозволив вільний прохід рицарям ордену через те
риторію Речі Посполитої у разі, якщо під час хрестового походу їм потрібно буде 
переправитися через Дунай. Він хотів, щоб Сигізмунд III звернувся з листом до 
Папи Римського, аби той підтвердив і санкціонував своєю владою створення ри
царського ордену. За інформацією де Невера, так вчинили іспанський і французь
кий монархи, а також зроблять німецький імператор та угорський король. На дум
ку М. Шишковського, Сигізмунду III варто було прихильно поставитися до клопо
тань де Невера і послати для збору інформації свого представника на “той їхній 
партикулярний з’їзд”. Повіривши в реальність перспективи хрестового походу, що 
його обіцяв де Невер, М. Шишковський навіть радив королю не поспішати з від
правкою свого посла до Стамбула1.

Краківський єпископ підтвердив зацікавленість створенням нового рицарсько
го ордену також у своєму листі до підканцлера Анджея Ліпського від 1 грудня 
1618 р. Повідомивши своєму адресату про установчий з’їзд ордену в Оломоуці, 
М. Шишковський зазначив, що, за його даними, 21 грудня у Відні відкриється ще 
більш представницький з’їзд, на якому у присутності, зокрема, німецького імпера
тора остаточно буде конституйовано цей рицарський орден. Краківський єпископ 
вважав, шо на цей з’їзд у Відні польський король мав би послати принаймні двох

1 М. Шишковський до Сигізмунда ПТ, 6.ХІ 1618 // ВіЬІіоІека РАК ау Кгакст'іе. -  № 1051. -  
в. 305 ш . &. -  307; ВіЬІіоІека РАК № Когпіки. -  № 292. -  8.118-120.
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своїх високопоставлених представників, аби на місці з’ясувати, якими силами но- 
востворений орден збирається розпочати війну проти Османської імперії1.

Які ж рішення були ухвалені під час установчих зібрань зі створення нового ри
царського ордену? Згідно з проектом статуту, що його ухвалили в Оломоуці, цей 
орден отримував назву “Орден нових рицарів міліції (війська) Ісуса”, або, в скоро
ченому варіанті -  “Орден міліції Ісуса” Його головною метою проголошено захист 
та визволення християн від гніту і переслідувань з боку “невірних” Серед іншого 
передбачалося, що найвпливовіші позиції в ордені посядуть 72 Великих рицарів, 
а очолить його Великий принцепс (лат. ргіпсерв -  перший, головний). Бажаючим 
вступити до ордену слід буде довести своє народження у законному шлюбі2.

Утім, з’їзд в Оломоуці не вирішив усіх питань щодо створення нового рицар
ського ордену. Стосовно цього привертають увагу спостереження французького 
дипломата Ніколя Божі, який наприкінці листопада 1618 р. перебував у Відні, 
у своєму листі від 28 листопада до французького міністра П’єра Пюізіє (декілько
ма роками раніше той був послом Франції в Іспанії')3 подав коротку інформацію 
про з’їзд в Оломоуці. Згідно з нею, у цьому місті де Неверу вдалося залучити до 
“свого ордену Святої міліції” графа Альтайна, а також італійця Періньяні. Ця по
дія відбулася в тамтешній церкві чернечого ордену капуцинів за присутності, зок
рема, молдавського господаря Радула та його зятя Пелзаска (Реігавяие) -  сина во
лоського (мультянського) воєводи Михайла. Через два дні по прибутті де Невера
з Оломоуца до Відня, він мав почесну аудієнцію в німецького імператора 
Матвія II, а також короля Угорщини та Богемії Фердинанда. Проте у справі із за
снуванням рицарського ордену не було поставлено крапку. Як зауважив Н. Божі, 
щодо цього триватимуть подальші перемовини, у тому числі із графом Альтайном 
і Періньяні. Серед іншого, обговорюватиметься те, якою має бути відзнака, що її 
носитимуть орденські особи4

Урочисте проголошення нового ордену відбулося на з’їзді його адептів у Від
ні, у п’ятницю 8 березня 1619 р. за присутності Матвія II, Фердинанда, а також пред
ставників деяких інших християнських монархів та Папи Римського. У підсум
ковому документі з’їзду насамперед зазначено, що орден Християнської міліції 
постав задля поширення слави Господа, забезпечення захисту і свободи християн

1 М. Шишковський до А. Ліпського, 1.ХІІ 1618 // Biblioteka PAN w Komiku. -  № 292. -  
S. 122-123.

2 Discriptio Ordinis Novi Eqvitum Militia Iesu, XI. 1618 II Biblioteka PAN w Krakowie. -  
№ 1051.-S . 307-309zw. s.

* Ніколя Божі розпочав свою дипломатичну кар’єру на початку XVII ст. -  у той час він 
був акредитований при дворі німецького імператора. Після смерті імператора Рудольфа II 
(20 січня 1612 р.) вдавс* до політичних інтриг, підтримував у боротьбі за владу ерцгерцога Мат
вія, пізніше -  ерцгерцога Фердинанда. Був довіреною особою ідеолога абсолютизму, впливового 
державного діяча Франції герцога Рішельє (див.: Dictionnaire de biographie franfaise. -  Paris, 
1951. — Tome cinquieme. -  P. 925).

3 Nouvelle biographie generate. -  Paris, MDCCCLXH. -  P. 187.
4 H. Божі до П. Пюізіе, 28.XI 1618// Bibliotheque rationale de France.-Fr.- M s-F ' 551-552.
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ського населення, яке потерпає від гніту “невірних”, а також об’єднання і злагоди 
усіх християн.

Окрім окреслення програмних цілей ордену та засад його статуту, у відповід
них документах зберігся опис емблеми новоствореного ордену. Ця обставина опо
середковано сигналізує про значний вплив символізму на релігійну свідомість та 
світогляд тих соціальних прошарків тогочасного суспільства, яких надихала ідея 
створення середньовічних рицарських орденів. Отже, “знаком” Ліги християнської 
міліції став золотий хрест, покритий синьою емаллю. З одного його боку виграві
ювало образ Богоматері, а з іншого -  св. Михаїла. Цей хрест члени ордену носили 
на шиї, його вишите зображення належало мати на плащі1.

Як можна судити із графічних зображень цього “знаку”, які дійшли до нашого 
часу, існувало два його різновиди або ступені. Один із них являв собою рівносто- 
ронній хрест із розбіжними раменами та кінцями у формі трилисників. У центрі 
цього хреста у круглому медальйоні, облямованому щільно з’єднаними між со
бою двома кільцями, на синьому емалевому полі вміщено зображення постаті Бо
городиці з дитиною на руках, яка оточена пломеніючим золотим сяйвом* Сині 
емалеві рамена хреста мали золоте окантування (до одного з рамен прикріплено 
кільце для ланцюжка або шнурка). Від периферійного кільця медальйона, що мало 
форму скрученого дроту, у напрямку до країв кожного рамена хреста простяга
ються три лінії, схожі на пальмове листя", які розходяться віялом; по синій емалі 
трилисників розкидано золоті цятки. Інший різновид емблеми нагадував описану 
вище, однак мав свої особливості. Це був нагрудний хрест, оскільки на його зо
браженні немає кільця для кріплення ланцюжка або шнурка. Декоративні кільця 
медальйона концентрично розташовані на певній віддалі одне від одного і цих кі
лець було не два, а три. У проміжках між раменами хреста вміщено пучки золото
го сяйва, які складалися із п’яти променів, що палахкотять, -  вони виходили від 
зовнішнього кільця медальйона. Причому зорова ці пучки утворюють зображення 
косого хреста2.

Попри високий представницький рівень зазначеного з’їзду у Відні, він до кін
ця так і не вирішив усіх питань, пов’язаних з організацією ордену. Відтак доопра
цювання його статуту і правил, а також вибори чільних керівників, у тому числі 
найголовнішого, перенесли на найближчий загальний капітул. Тим часом, було 
постановлено, що кожен, кого до нього оберуть, присягне на Євангелії сприяти 
усіма законними засобами миру і злагоді між християнськими володарями та на
родами; бути відданим справі захисту і визволення християн від гніту “невірних”;

1 Summaire l’instution de l’Ordre de la Milice Chrestienne, 8.Ill 1619 // Bibliotheque nationale de 
France. -  Fr. -  Ms. 4723. -  P. 83,83 b.

Ще в XIII ст. символічними позначення Діви Марії були, зокрема, сонце і світло 
(Барг^М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. -  М., 1987. -  С. 160).

У середньовічній свідомості пальма могла означати, наприклад, символ перемоги 
(БаргМ. А. Указ. раб.-С. 159).

2 Extraict... de l’Ordre de la Milice Chrestienne // Bibliotheque nationale de France. -  Fr. -  
Ms. 4723.- F ' 6.
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непорушно дотримуватися вірності своєму князеві і сюзеренові; добровільно під
корятися вищим керівникам ордену; завжди носити його відзнаку -  хрест.

Згідно із прийнятою ухвалою, структурно орден поділявся на три округи на чолі
з великими пріорами (у чернечих орденах належали до складу вищих сановників). 
Округи поділялися на пріорства або монастирі, причому у великих із них повинні 
були бути по сім чільних керівників -  “великих хрестів” (“grands Croix”). У монас
тирі (пріорстві) великого пріора передбачено двадцять одного командора. Командо
рам підпорядковувалися по дванадцять шевальє (рицарів) і стільки ж побратимів (за 
своїм статусом відповідали так званим товаришам у польському війську).

Щоб стати в ордені шевальє, претендент мав відповідати певним вимогам: бу
ти народженим у законному шлюбі, походити зі шляхетської родини, вести “доб
ре” життя, мати гарну репутацією й, відповідно, не мати ані крихти безчестя. Утім, 
конкретну процедуру перевірки на відповідність гідності шевальє вирішили за
пропонувати на провінційних капітулах. Оскільки покровителями ордену були 
Пресвята Богородиця і св. Михаїл, то кожному шевальє належало було щороку 
причащатися у церкві в дні Успіння Пресвятої Богородиці, св. Михаїла, або ж 
св. Франциска. Побратими, або ж брати по зброї, не мали потреби доводити своє 
шляхетське походження. їм достатньо було підтвердити своє народження в закон
ному шлюбі та походження із шанованої родини. Вони не мусили мати жодного 
стосунку до безчестя.

При вступі в Орден “великі хрести” повинні були заплатити внесок грошима 
величиною у 1000 екю та озброїти шістнадцять піхотинців і чотири вершники; 
командори -  по 400 екю і надати зброю для восьми піхотинців та двох вершників; 
шевальє -  по 200 екю й озброїти чотирьох піхотинців та одного вершника; побра
тими -  по 100 екю та зброю в такій кількості, що й шевальє. У разі, якщо б член 
ордену потрапив у полон, захворів або опинився у матеріальній скруті, він міг 
розраховувати на викуп чи іншу допомогу від ордену1

На практиці подібні приписи статуту навряд чи можна було виконати в пов
ному обсязі. Є дані про те, що в орден записали як великих пріорів понад 90 осіб, 
у тому числі Папу Римського, німецького імператора, королів Іспанії, Англії, 
Польщі, Франції, ерцгерцогів Фердинанда, Максиміліана, Леопольда, герцога де 
Невера та ін. Серед знатних осіб -  вихідців із Речі Посполитої зустрічаються, зок
рема, Самійло Корецький, Альбрехт Радзівілл, Станіслав Любомирський, Лукаш 
Опалінський, Петро Тарнавський, Петро Браніцький2

Отже, у політико-правовому аспекті цей рицарський орден сформувався на 
установчому з’їзді 8 березня 1619 р. у Відні. По суті, він не мав однієї усталеної 
офіційної назви, однак, як уже зазначено, згідно з історіографічною традицією, його

1 Summaire Pinstution de l’Ordre de la Milice Chrestienne, 8.III 1619. -  Pp. 84-86.
2 Extraict... de l’Ordre de la Milice Chrestienne. -  F° 12, 12 v’; Catalogo de Prencipi..., Mars 

1619 // Bibliotheque nationale de France. -  Fr. -  Ms. 4723. -  F° 122-122 v“; Ordo Militia Chrestienne, 
4.VI 1619 // Ibid. -  Fr. -  Ms. 4723. -  F* 50-56 v”; Ordre des chevauers de la Milice chretiene, 1619, 
13 Mars // Bibliotheque de Carpentras. -  Ms. 1793. -  F" 217-217 v°
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називають Лігою християнської міліції. У створенні нового ордену втілилися ідея 
воєнно-політичного об’єднання християнського світу задля ведення релігійної війни 
проти Османської імперії, а також принципи становості та корпоративності щодо 
членства в ньому та формування ієрархічних владних структур. Розглянуті вище 
обставини та особливості формування цього ордену потрібно брати до уваги, оці
нюючи угоду, що її уклав представник де Невера із запорожцями навесні 1618 р.

З а п о р о з ь к і  п о с л и  на п е р е г о в о р а х  у В а р ш а в і  1618р. 
та  у к л а д е н а  н и м и  у г о д а

На думку деяких дослідників, посли від Війська Запорозького приїхали навес
ні 1618 р. до Варшави, щоб домогтися для себе політичних поступок від польсько
го уряду за укладеною напередодні Вільшанською польсько-запорозькою угодою
1617 р.1 Чи справді вони домагалися цих поступок -  невідомо. Водночас у джере
лах є підтвердження того, що під час їхнього перебування у Варшаві вони вели 
переговори із представником герцога де Невера, а також перського шаха Аббаса І.

Шахський посланець з’явився у польській столиці в березні 1618 р., причому 
із секретною місією. Щодо цілей його приїзду до Польщі, то про них вдалося ді
знатися папському нунцію Ф. Діоталеві. Він з’ясував, що гість зі Сходу намагався 
схилити Сигізмунда III до війни із Туреччиною. Хотів також заручитися згодою 
польського короля на те, щоб вивести з України 10-12 тис. козаків та оселити їх на 
стратегічно важливих з огляду на воєнне протиборство з Туреччиною “добрих по
зиціях” або “добрих місцях”. А щоб закріпити там козаків, перси хотіли побудува
ти для них фортеці. Усе це мало бути здійснене задля того, щоб не залишати “во
рога у спокої” і, у кінцевому підсумку, за допомогою запорожців домогтися домі
нування на Чорному морі2

Про деякі обставини, пов’язані з цією дипломатичною ініціативою Аббаса І, 
а також окремі конкретні її деталі дізнаємося з' листування італійського мандрів
ника П’єтро Делла Валле зі своїм приятелем Маріо Скіпано. За інформацією, яку 
зібрав Дела Валле, при написанні листів до польського короля перський шах ско
ристався допомогою генерального вікарія домініканців у Вірменії Павла-Марії 
Читгадіні. Той виявився незамінним шахським помічником, оскільки не тільки 
володів латиною, а й був особисто знайомий із Сигізмундом НІ. Шахські листи 
привіз до Варшави якийсь вірменин на ім’я Яків. За свідченням Делла Валле, 
у цих листах ішлося про зведення за кошт шаха фортеці для козаків на узбережжі 
Чорного моря -  поблизу Трапезунда “на грузинському березі, що тепер називають 
Гурією”. Як припускав італійський мандрівник, ішлося про розташований у цій 
місцовості порт Яні. Передбачалося, що розміщені там запорожці підлягатимуть 
військовому командуванню польського короля, а перський шах у разі потреби до

1 Туїгкоткі К. Ор. сії -  в. 38.
2 Баран О. Шах Аббас Великий і запорожці // Український історик. -  1977. -  Ч. 1-2 (53-54). 

-С . 51,52.
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помагатиме їм утримувати фортецю своїм військом. Щоб зацікавити Річ Посполи
ту у воєнному союзі з Персією, Аббас І погоджувався на підпорядкування польсь
кому королю місцевих грузинів-християн. За намовою П.-М. Чітгадіні він звер
нувся по сприяння у справі укладення персько-польського союзу до Папи Римсь
кого, пообіцявши йому у разі успіху домагатися переходу в католицизм християн- 
некатоликів -  усіх грузинів, а також своїх підданих, “які є схизматиками й при
хильниками греків”1

Однак спокусити польського короля досить примарною перспективою 
підпорядкування йому грузинів (чого не міг досягти сам шах) навряд чи було 
можна. Адже Сигізмунд III, як уже зазначено, мав конкретні династичні наміри 
щодо Швеції, хотів посадити на трон московського царя свого сина Владислава й, 
до того ж, мусив зважати на політичні позиції польської шляхти, яка, безперечно, 
не привітала б розвязання війни з Османською імперією. Не дивно, що написана 
13 квітня 1618 р. офіційна відповідь польського уряду Аббасу І була ухильною. 
Вона не містила жодних певних обіцянок, а там паче -  конкретних зобов’язань. Як 
доповідав у Рим папський нунцій Ф. Діоталеві, у цій відповіді “нічого не згадува
лося про те, щоб з козацькою поміччю тримати береги Чорного моря та щоб ті ко
заки підтримали в позиції брата татарського хана (ПІагін-Гірея. -  П. С.)”2

Як можна судити з деяких джерел, напередодні дня, коли польський уряд ос
таточно визначився з відповіддю на звернення Аббаса І (13 квітня), у польську 
столицю прибув запорозький гетьман. Принаймні за свідченням Якова, “козацький 
гетьман” став учасником наради, скликаної Сигізмундом III для підготовки відпо
віді Аббасу І. У цій нараді взяли участь також французький посол і два представ
ники Папи Римського. Причому король, гетьман і французький посол написали 
листи до шаха, які вже восени 1618 р. Яків доставив адресату. Зустрівшись 9 лис
топада в Казвіні з Делла Валле, Яків розповів йому, що він усно прозвітував перед 
шахом про результати своїх відвідин Варшави. Не читаючи привезеної Яковом 
кореспонденції, Аббас І передав її королівському секретареві Агамірові3 (шах 
втратив інтерес до цієї справи, оскільки напередодні -  26 вересня 1618 р. -  було 
укладено турецько-перське перемир’я)4

Поміж шахських адресатів, яких назвав Делла Валле, був Оліварій де Марко- 
нес П. К. Він відзначив велику зацікавленість останнього козацькими справами
і припустив, що той був впливовою особою у Польському королівстві, можливо, 
міркував італійський мандрівник, київським воєводою. Саме так Делла Валле 
розшифрував написану латиною абревіатуру “Р. К.”, уміщену після іменування

1 Подорожі Піетра Делла Валле паломника // Український історик. -  1982-1983. -  Ч. 3-4 
(75-76); Ч. 1 (77).-С . 134, 135.

2 Баран О. Шах Аббас Великий і запорожці- -  С. 53.
3 Дашкевич Я. Р. Українсько-іранські переговори напередодні Хотинської війни // УІЖ. -  

1971. -№  9. -С . 129.
4 Подорожі Пієтра Делла Валле паломника // Український історик. -  1982-1983. -  Ч. 3-4 

(75-76); Ч. 1 (77). -  С. 131. -  Прим. 13.
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Оііуагіш де Магкопев: Раїаіїпш Кіоуіае -  київський воєвода1. Як випливає з епі
столярної спадщини Делла Валле, про Оліварія він дізнався від якихось вірмен, які
16 квітня 1620 р. прибули з Польщі до Ісфагана. Вони привезли листи до шаха, 
а також листа латиною Оліварія де Марконеса П. К. до П.-М. Чіттадіні. Делла 
Валле ознайомився з цим листом і встановив, що Оліварій де Марконес був серед 
авторів листів, вручених шахові восени 1618 р.

Луї XIII Художник Д. Думонстьс. 1621 р.

Звідси напрошується висновок, що один із трьох відправників листів до персь
кого шаха від 13 квітня 1618 р. -  польський король, козацький гетьман та францу
зький посол -  підписався Оліварій де Марконес П. К. Причому цей Оліварій мав 
неабияку довіру в козаків та був добре обізнаний в їхніх справах. Про це свідчить 
той факт, що він збирався прибути особисто в Персію для укладення персько- 
запорозької угоди (“Пан Оліваріус, який писав цього листа, приїхав би перегово
рювати з персами про головні точки угоди”)2. Звісно, що Оліварієм де Марконесом 
П. К. із названих вище адресатів не міг бути польський король. Деякі дослідники 
припускали, що Оліварій де Марконес -  це П. Конашевич-Сагайдачний. Першим 
таку версію висунув Н. Вахнянин. До такого висновку спричинилося розшифру
вання ним абревіатури “П. К.” як “Петро Конашевич”3.

1 Дашкевич Я. Р. Зазнач, праця. -  С. 130.
2 Подорожі Піетра Делла Валле паломника. -  С. 133.
3 Дашкевич Я. Р. Зазнач, праця. -  С. 125,130.
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Насправді Оліварій де Марконес -  не псевдонім, а дешо перекручене іменуван
ня реальної історичної особи -  Олівера де Маркона (Марконеса, Марконнета), кот
рий, як свідчать джерела, 1618 р. певний час перебував у Варшаві як представник 
герцога де Невера. Що ж до останнього, то французький король Луї XIII, а також 
П. Пюізіє попросили його виконати певні дипломатичні доручення під час поїздки 
до Центральної Європи (офіційно він не мав статусу надзвичайного посла)1.

На основі інформації, що є в листі О. Маркона до П.-М. Чітгадіні (як уже за
значено, цей документ був серед кореспонденції, доставленої вірменами у квітні 
1620 р. в Ісфаган), можна у загальних рисах скласти уявлення про основний зміст 
“гетьманського” листа до Аббаса І від 13 квітня 1618 р. У письмовому зверненні 
до П.-М. Чітгадіні О. Маркон фактично стисло відтворив головний зміст цього 
листа. Насамперед він наголосив на тому, що козаки “готові на все, що шах від 
них вимагав”. Тобто представники Війська Запорозького принципово погодилися 
із запропонованим Аббасом І антитурецьким планом, а також тією роллю, що була 
відведена в ньому козакам. Конкретизуючи позицію запорожців, О. Маркон зазна
чив, що “коли згаданий шахом «Порт Янус» буде в посіданні перського володаря, 
то вони (козаки) готові прибути туди з цілою армією”2

Отже, можна із певністю стверджувати, що в написаному у Варшаві листі від іме
ні запорожців до Аббаса І засвідчено їхній твердий намір вступити у союз із перським 
шахом, спрямований проти Туреччини. Це передбачало висадку та розміщення ко
зацького війська в порту Яні. Причому запорожці погоджувалися так вчинити за умо
ви, якщо перси контролюватимуть Яні. Звідси випливає, що політико-правове оформ
лення персько-запорозького союзу запорозька сторона відкладала на майбутнє. Тим 
часом посередник запорожців у цій справі -  О. Маркон -  заявляв про свою готовність 
прибути до Персії, щоб провести відповідні переговори із шахською владою. Така 
політична комбінація, безперечно, відповідала інтересам де Невера, метою якого було 
сісти на імператорський престол у Константинополі.

Із наведеної вище інформації щодо статусу О. Маркона, учасника наради 
13 квітня у польського короля, можна однозначно стверджувати, що він не був 
французьким послом, як гадав посланець перського шаха Яків. Якщо останній по
милково сприйняв О. Маркона за французького посла, то чи правильно він визна
чив статус ще одного учасника наради у польського короля, а також автора листа 
до перського шаха, назвавши його “козацьким гетьманом”?

Таку помилку виключити не можна. Про це сигналізує документ, підписаний 
запорозькими послами та О. Марконом 7 квітня, який докладніше розглядати
меться нижче. У ньому керівник козацького посольства прямо не фігурує як “ге
тьман”. Причому цим керівником був не П. Сагайдачний, який удруге прийшов до 
влади у Війську Запорозькому у жовтні 1617 р., а зовсім інша особа. Звісно, можна 
припустити, що П. Сагайдачний (якщо навесні 1618 р. він справді був гетьманом)

1 Таріе К-І. Ор. сії. -  Р. 278.
2 Подорожі Піетра Делла Валле паломника. -  С. 133.
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7 квітня був у Варшаві, однак з якихось причин не взяв участь у переговорах та 
підписанні певної угоди з О. Марконом, побажавши проявити свої дипломатичні 
здібності тільки 13 квітня під час наради у Сигізмунда III. Проте це припущення 
потрібно відкинути, оскільки така поведінка П. Сагайдачного була б цілком алогі
чною. Складно повірити також у те, що гетьман прибув до Варшави після 7 квітня 
самостійно, тобто додатково до посольської делегації, яка у польській столиці вже 
вела переговори, причому зробив це тільки для того, щоб потрапити на згадану 
нараду. Тим часом відома із джерел практика тогочасної запорозької дипломатії 
цілковито заперечує подібну можливість. Тобто, можна стверджувати, що у квітні
1618 р. П. Сагайдачного у Варшаві не було.

Судячи з усього, запорозькі посли прибули до польської столиці ще в березні, 
їх очолював Дмитро Отрохимович. Про особу цього запорозького дипломата май
же нічого не відомо. Єдине, що можна достатньо впевнено стверджувати -  імену
вання Отрохимович утворилося від патроніма Отрохим < Трохим: таке іменуван
ня зустрічається в реєстрі Війська Запорозького 1649 р.1

Отже, у Варшаві із послами Війська Запорозького зустрівся та провів перего
вори О. Маркон. Ще напередодні цієї зустрічі він був добре обізнаний із позицією 
запорожців щодо ідеї хрестового походу проти Туреччини. Оцінюючи його перс
пективу під час свого перебування у Відні на початку грудня 1617 р. О. Маркон 
випромінював оптимізм щодо перспектив хрестового походу, зокрема через те, 
що, за його інформацією, графу Альтайну вдалося знайти впливових прихильників 
цієї ідеї серед “князів і синьйорів, покровителів і доброзичливців”, а також осіб, 
які “нині бажають вступити у рицарський орден” О. Маркона неабияк надихало
і те, що козаки, а також “нації, які з ними сусідять”, із великою охотою приєдна
ються до “рицарства”. Він стверджував, що вони дали відповідну обіцянку і готові 
воювати з турками тільки за воєнну здобич2.

Як бачимо, організатори нового рицарського ордену вже 1617 р. провели по
передні перемовини із запорозькими козаками (очевидно одним із ключових посе
редників між ними був волинський князь Самійло Корецький). Принаймні напри
кінці листопада -  на початку грудня вже було відомо, що запорожці мають охоту 
разом із “рицарством” воювати проти турків. Отож, навесні 1618 р. у польській 
столиці О. Маркону вочевидь було нескладно знайти спільну мову із запорозьки
ми послами. 7 квітня вони уклали між собою угоду3. Згідно з нею, О. Маркон ста
вав повіреним козаків у справі укладення договору про їхній перехід під протекто
рат певного “короля або герцога” Д. Отрохимович та його товариші погодилися 
делегувати О. Маркону право укласти відповідний договір із тим володарем, якого

1 Осташ Н. Л., Осташ Р. І. Індекс власних особових імен // Реєстр Війська Запорозького 
1649 року.-К, 1995,-С. 554.

Із листа О. Маркона до невідомого, 7.ХІІ 1617 // ВІЬІІоАецие сіє Сагрепйж -  Мв. 1826. -  
Б" 121 у°, 122 г°

3 Угода, що укладена запорозькими послами з О. Марконом, 7.ІУ 1618 // ВіЬІіоіЬецие 
папопаїе де Ргапсе. -  Бг. -Мз. 4703. -  Р” 78-78 у° Див.: Додаток І.
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він уважатиме найвигіднішим для інтересів запорожців. Політико-правовою осно
вою для виконання О. Марконом покладеної на нього місії мало стати те, що коза
цькі посли визнали його “герцогом або ж генералом” Війська Запорозького з пра
вовим статусом та повноваженнями, які в той час мали інші володарі.

Отже, згідно з укладеною угодою, новоспечений запорозький повірений отри
мував цілковиту свободу дій щодо пошуку володаря для своїх “клієнтів”. Принаймні 
такий зміст має відповідне положення документа, яке сформульоване буквально так: 
“Ми (козацькі посли. -  Я. С.) надаємо йому (О. Маркону. -  П. С.) усі повноваження 
та владу для приведення нашого війська під протекторат і захист такого володаря -  
короля або герцога, якого він вважатиме добрим, вигідним для нашого Війська”. Як 
можна переконатися, це положення угоди справді націлювало О. Маркона на 
власний розсуд обирати володаря, який візьме запорожців під свій протекторат.

Проте реальний політико-правовий зміст зазначеного пункту угоди не вичер
пувався наявними в його тексті формулюваннями. У цьому можна переконатися, 
якщо подивитися на цей пункт із врахуванням ширшого горизонту джерельної 
інформації, яка прямо пов’язана з угодою, що розглядається. Так, якщо взяти до 
уваги той факт, що запорозькі посли адресували текст своєї угоди з О. Марконом 
герцогу де Неверу, то напрошується висновок -  козаки виразно засвідчили намір 
увійти з ним у певні політичні відносини.

Зберігся запис змісту листа О. Маркона до де Невера від 13 квітня 1618 р. (дета
льніше він розглядатиметься нижче), з якого добре видно, що Д. Отрохимович та 
його товариші вступили у переговори з О. Марконом явно не через раптову появу 
у них бажання дати запорожцям нового володаря. Насправді вони сіли за стіл пере
говорів із цим представником герцога де Невера -  одного з ідеологів хрестового по
ходу проти Османської імперії та створення нового рицарського ордену, щоб об
говорити питання про участь Війська Запорозького у цій війні. Звідси стає зрозумі
лим, що згадана вище угода від 7 квітня 1618 р., хоч і давала О. Маркону мандат на 
переговори із тим володарем, якого він сам захоче обрати, насправді доволі жорстко 
спрямовувала його на переговори з де Невером (О. Маркон використав також надані 
козацькими послами повноваження, аби налагодити стосунки із перським шахом 
в інтересах боротьби проти Османської імперії-). Предметом цих переговорів 
повинно було стати встановлення протекторату герцога над козаками.

Сторони укладеної угоди взяли на себе конкретні зобов’язання щодо її дотри
мання. Д. Отрохимович разом зі своїми товаришами від імені Війська Запорозько
го присягли визнати правосильним усе, що їхній повірений “зробить задля блага” 
запорожців. Керівник козацького посольства підтвердив це ще й тим, що поставив 
власноручний підпис із запорозькою печаткою під угодою, в якій було зафіксова
но згадане зобов’язання. Тобто, запорозькі дипломати наперед погодилися визнати 
договір, що його за їхнім дорученням укладе О. Маркон.

Водночас впадає в очі, що подібні запевнення козаків, які супроводжувалися 
таким важливим для їхньої політичної та моральної свідомості, а також системи 
цінностей актом, як присяга, за своїм реальним змістом були доволі загальні. 
У будь-якому разі не можна було гарантувати одностайності сторін у майбутньому
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про те, що є благом для Війська Запорозького. Якщо ж не існувало узгоджених 
критеріїв для окреслення цього поняття, то це залишало для запорожців можли
вість для політичного маневру при оцінці ними дипломатичної діяльності 
О. Маркона як їхнього повіреного.

Залишається тільки здогадуватися, чи це доволі двозначне положення було 
внесено у документ із певною політичною метою, чи воно постало як данина ри
торичному жанру. Хоч би там як, а козацькі посли самостійно вирішували, як саме 
сформулювати текст угоди. Принаймні та обставина, що вони надіслали де Неверу 
текст своєї угоди з О. Марконом польською мовою, сигналізує про складення ними 
цього документа власноручно. Прикметно, що деякі лексичні особливості оригіналу 
цієї угоди перейшли і у зроблений тоді її переклад італійською мовою*. Йдеться про 
фрагмент речення, в якому наведено титулування козацьких послів: “Ріваппі 
рггеЬгапу”, котрий можна перекласти як “нижчепідписані обрані”

О. Маркой також узяв на себе зов’язання щодо виконання угоди, яку він уклав 
із запорожцями. Отож, цей представник герцога де Невера дав слово, підтвердив
ши його присягою перед Д. Отрохимовичем та іншими членами козацького посо
льства, що забезпечить укладення договору Війська Запорозького про політичний 
союз із певним володарем, причому досягне цього у максимально стислі терміни. 
Судячи з усього, запорозькі посли отримали від О. Маркона примірник цієї угоди 
з його підписом.

Неважко переконатися, що укладена 7 квітня 1618 р. у Варшаві угода не робила 
козаків Війська Запорозького членами Ліги християнської міліції, якої ще не існува
ло як повноцінного суб’єкта міжнародних правовідносин. Насправді йшлося тільки 
про оформлення статусу О. Маркона як козацького повіреного з усіма повноважен
нями для ведення переговорів, насамперед із герцогом де Невером, щодо укладення 
певного договору. Формально цей договір мав постати як акт прийняття герцогом 
запорожців під свій протекторат. Причому це не означало, що козаки автоматично 
виходили з підданства польського короля. Адже дипломатична практика Війська 
Запорозького засвідчувала, що в таких випадках пошуки запорожцями служби в іно
земних государів не означали зречення підданства польському королеві, а являли

Судячи з усього, О. Маркой переклав на італійську мову документ, що отримав від козаків, 
удавшись до послуг якогось перекладача, -  подібно до того, як чинили у схожих випадках інші 
дипломати. Приміром, венеціанські посли у Франції Оттаві Бон та Вінченцо Гуссоні замовили 
у Парижі копію італійською мовою одного роздобутого ними документа, що був написаний 
французькою (Із дипломатичної кореспонденції О. Бона та В. Гуссоні, 18. IV 1617// Bibliotheque 
nationale de France. -  Ital. -  Ms. 1771. — F' 62).

* Вислів “Pisanni przebrany” при буквалістському підході до перекладу можна перекласти, 
наприклад, як “писані перебрані”, “писані вибрані” і, навіть, “писані переодягнені” -  останнє 
цілком суперечить змістовому спрямуванню документа. Якщо взяти до уваги певні історичні 
реалії, на які можуть натякати вислови “писані перебрані” та “писані вибрані”, а саме -  тогочасні 
військові огляди -  “пописи”, то наведені вислови вірогідно означали б приблизно таке: “ті, яких 
обрали під час попису”, тобто особи, обрання яких послами відбулося під час військового огляду 
козацького війська. А, проте, подібне тлумачення вочевидь неприйнятне, оскільки запорожці 
зазвичай обирали своїх послів не під час військових пописів, а на козацьких радах.
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собою специфічний інструмент їхньої зовнішньої політики. Це підтверджують пере
говори у 1590-х рр. козаків з Еріхом Лясотою -  представником німецького імпера
тора Рудольфа II. Попри те, що їхнім предметом було військове найманство, полі
тичні позиції запорожців полягали у набутті ними специфічного статусу підданих- 
слуг імператора. Водночас як у XVI ст., так і в перші десятиліття XVII ст. політична 
орієнтація козаків на політичну систему Речі Посполитої була стабільною.

Загалом зазначені особливості відносин запорожців з іноземними монархами 
зумовлювало те, що гетьман Війська Запорозького не був суверенним титулова
ним володарем. Через це козаки, щоб надати законної сили своїм міжнародним 
угодам, змушені були в окремих випадках вдаватися до набуття своєрідного тим
часового підданства у тих можновладців, з якими укладали ці угоди, -  це прояви
лося також щодо їхнього наміру налагодити союзницькі відносини з організатора
ми хрестового походу проти турків.

Під час переговорів запорозьких послів з О. Марконом було не тільки складе
но та підписано текст угоди між ними від 7 квітня 1618 р. Сторони цих перегово
рів узгодили між собою також певні аспекти майбутнього воєнно-політичного 
співробітництва Війська Запорозького з потенційними союзниками у прийдешній 
війні проти Османської імперії. Доволі важлива інформація щодо питань, які були 
обговорені козацькими послами та О. Марконом, а також домовленостей між ни
ми, у тому числі тих, що не потрапили до тексту розглянутої вище угоди, містить
ся в листі О. Маркона до герцога де Невера від 13 квітня 1618 р.

Отже, автор цього листа писав, що він особисто провів переговори “з послом 
козаків, який був при королі Польщі” Причому під час переговорів (із подальшого 
змісту документа з’ясовується, що запорозьку сторону на них представляв не 
один, а кілька послів) ішлося, по-перше, про необхідність продовжувати війну 
проти Османської імперії -  О. Маркону стало відомо про недавній напад запорож
ців на турецьке узбережжя неподалік Стамбула та спалення ними там багатьох сіл, 
по-друге -  участь козаків Війська Запорозького у хрестовому поході проти турків.

Представник герцога де Невера отримав від “найстаршого” з-поміж козаків 
документ із власноручним підписом останнього, а також запорозькою печаткою. 
Власне, ішлося про угоду, яку сторони уклали 7 квітня 1618 р. Козацькі посли від 
імені всього Війська Запорозького заприсяглися перед О. Марконом, що визнають 
владну зверхність герцога де Невера. Відтак, як тільки герцог зі своїми військами 
виступить у похід проти турків і накаже запорожцям прибути у певне місце збору, 
вони виконають цей наказ. Козаки запевнили О. Маркона, що “можуть зі своїми 
союзниками виставити разом шістдесят тисяч воїнів” .

Немає сумніву, що повідомлення представника герцога де Невера про “пере
говори з послом козаків, який був при королі Польщі”, а також “найстаршого” 
серед запорожців, котрий вручив йому певний документ, вказують на особу

1 Із листа О. Маркона до де Невера, 13.IV 1618 // ВМоЛефіе де Сагреійгаз. -  Мв. 1813. -  
Р  155 г'
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Д. Отрохимовича*. Що ж до сутності цього документа, то, як зазначалося, це була 
угода про політичне посередництво О. Маркона у справі приєднання козаків Війська 
Запорозького до нових хрестоносців, які збиралися воювати проти Османської імпе
рії. О. Маркон тлумачив свою угоду з козаками від 7 квітня як таку, що в політико- 
правовому плані оформила визнання запорозькою стороною (під присягою та із до
триманням належних юридичних формальностей) влади герцога де Невера.

О. Маркон убачав у переговорах із запорожцями та укладенні з ними договору 
певний політичний підтекст, сфокусований на Річ Посполиту як державу. Адже 
цей представник герцога де Невера особливо наголошував на політичній значущо
сті приєднання Війська Запорозького до воєнно-політичних планів де Невера 
з огляду на те, що польський король був монархом, який мусив відповідати перед 
турецьким султаном за антиосманські дії козаків. Як випливає з листа, що розгля
даємо, Сигізмунд Ш зі свого боку також дав згоду приєднатися до рицарського 
ордену, який створювався, щоправда, за однієї умови -  якщо до нього вступить 
німецький імператор. Окрім цього, за словами О. Маркона, він отримав запевнен
ня від коронного підскарбія стосовно готовності чільних польських шляхтичів 
приєднатися до герцога де Невера, як тільки він зі своїми силами наблизиться до 
кордонів Речі Посполитої.

Упадає в очі те, що, окреслюючи зміст укладеної угоди, О. Маркон у своєму 
листі до де Невера від 13 квітня насамперед акцентував увагу на зобов’язаннях 
запорозької сторони -  козаки повинні були приступити до виконання своїх союз
ницьких обов’язків щодо участі у війні проти Османської імперії з того моменту, 
як герцог рушить зі своїми силами на цю війну. Із документа, який розглядаємо, 
випливає, що в межах виконання союзницьких обов’язків, які козаки візьмуть на 
себе після укладення в майбутньому договору з де Невером щодо участі у війні 
проти Османської імперії, Військо Запорозьке разом зі своїми союзниками виста
вить у визначене герцогом місце 60 тис. вояків. Проте залишається незрозумілим, 
яким могло бути кількісне співвідношення запорозьких сил та їхніх союзників при 
формуванні цієї армії. Невідомо також, кого насправді мали на увазі козацькі по
сли під своїми союзниками. Утім, навряд чи може бути сумнів, що левову частку 
60-тисячної армії, яку Військо Запорозьке мало намір послати на з’єднання із си
лами герцога де Невера, вочевидь склали б запорожці. У ролі їхніх союзників, які 
за розрахунками козацьких послів повинні були влитися у майбутню армію, сфор
мовану для боротьби з турками, напевно виступили б донські козаки.

Привертають увагу запропоновані О. Маркону Д. Отрохимовичем та його то
варишами деякі деталі стратегії запорозької армії у майбутній війні. Отже, окрім 
військового контингенту, який запорожці мали намір привести туди, куди накаже 
герцог до Невер, частину своїх сил вони запропонували послати “за Грецію” (ипе

* Якщо у терміні “найстарший” вбачати вказівку на запорозького гетьмана -  про участь 
останнього в нараді у польського короля 13 квітня твердив і посланець перського шаха Яків, то 
цим гетьманом мав би бути Д. Отрохимович. Однак підтвердити це припущення свідченнями 
надійних джерел немае можливості.
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раЛіе сіеіа {р-есе/. Не виключено, що цей план міг означати якусь операцію запо
розького флоту (можливо, спільно із донцями), приміром, висадку десанту на за
хідному узбережжі Туреччини.

Прикметно, що ідея хрестового походу, про який ідеться, отримала негласну 
підтримку деяких східних патріархів. Про це можна судити із факту зустрічі на по
чатку грудня 1618 р. у Корці князя С. Корецького із патріархом Охріди. Останній 
повідомив йому про існування плану, згідно з яким війна проти Османської імперії 
розпочнеться навесні 1619 р. Причому у межах цього плану керівники хрестового 
походу збираються “послати сюди (вочевидь на Волинь. -  Я. С.) людей і гроші”
12 грудня 1618 р. С. Корецький написав із Корця листа, судячи з усього до де Неве
ра, в якому запевняв його, що особисто він разом із силами, які зможе зібрати, гото
вий усіляко підтримати “це благородне починання” Князь запевняв, що негайно 
почне діяти, як тільки йому дадуть знати про початок воєнного походу листом або 
через посланця. Водночас він зауважив, що така співпраця можлива за наявності 
відповідної згоди з боку польського короля. Щодо запорозьких козаків як учасників 
хрестового походу проти Османської імперії, то С. Корецький запевняв свого адре
сата, що особисто він має серед них велику довіру, через що вони негайно виступ
лять у похід за його наказом, причому з такими силами, які будуть потрібні, -  для 
цього, мовляв, козакам треба надіслати декілька “маловартісних подарунків”2.

Тим часом де Невер розгорнув активну діяльність із підготовки хрестового 
походу. За відомостями, які вдалося зібрати на початку лютого 1619 р. венеціансь
кому послу у Франції Андзоло Контаріні, герцог докладав великих зусиль, аби 
досягти порозуміння між німецьким імператором та повстанцями у Богемії. Він 
розраховував, що досягнення між ними миру створить передумови для початку 
війни проти Османської імперії. Якщо події у Богемії ввійшли б у мирне русло, то 
де Невер мав надію всі військові сили, які йому вдалося б зібрати (наприкінці жов
тня -  на початку листопада 1618 р. під його командуванням було 6 тис. солдатів), 
у тому числі набрані у Німеччині, відправити у Трансільванію та Волощину, 
з’єднатися із тамтешніми військами і звідти розпочати сухопутні воєнні дії проти 
Османської імперії. Герцог планував також завдати туркам удару на морі. Задля 
цього він упродовж останніх кількох місяців наполегливо вів переговори з тим, 
щоб спрямувати проти них іспанський та венеціанський флоти3

Плани де Невера розпочати воєнні дії проти турків із території Трансільванії 
та Волощини вочевидь не були секретом для С. Корецького. Очевидно, навесні
1619 р. він спілкувався у Варшаві з О. Марконом, який передав йому якісь листи, 
як можна судити -  від де Невера. Викладаючи ж власне бачення перспектив хрес

1 Із листа 0. Маркона до де Невера, 13.IV 1618. - F ’ 155 г", 155 v'
2 С. Корецький до де Невера (?), 12.ХП 1618 II Bibliotheque nationale de France. -  Fr. -  

Ms. 4722. -  F' 54, 54 v°
3 Із дипломатичної кореспонденції А. Контаріні, 5.П 1619 // Bibliotheque nationale de 

France. -  Ital. -  Ms. 1772. -F" 314; Із дипломатичної кореспонденції Сімона та Андзоло Контарі- 
ні, 11.ХІ 1618//Ibid.-F" 215.
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тового походу проти турків, С. Корецький висловив переконання, що для цього 
складаються вельми сприятливі передумови. Адже, за його інформацією (на
12 червня), турки і татари вже виступили з великими силами проти Речі Посполи
тої, що означатиме початок турецько-польської війни. Відповідно це могло стати 
сигналом до дій учасникам хрестового походу. На думку князя, армія хрестоносців 
повинна переправитися через Дунай по мосту, зведення якого не займе багато часу
і не потребуватиме великих коштів. Нові хрестоносці знайдуть у Молдавії достат
ню кількість продовольства, зможуть отримувати із цього князівства по 300 тис. це
хінів щомісячно, а також воєнне підкріплення -  15-тисячне вправне й призвичаєне 
до боротьби з татарами військо. У Молдавії та фортецях на Дунаї можна буде роз
добути дуже багато гармат. Опановані ж учасниками хрестового походу фортеці 
стануть після додаткового зміцнення стануть важливими опорними пунктами.

Насправді Лізі християнської міліції не вдалося відродити практику середньо
вічних хрестових походів. В Європі з її конфесійним та політичним протистоян
ням, де вже точилася Тридцятилітня війна, це, вочевидь, було нереальним. До того
ж, змінилися часи. Якщо після проповіді Папи Римського Урбана I I27 листопада 
1095 р. у французькому місті Клермон із закликом до хрестового походу христи
янський світ охопив величезний ентузіазм та релігійний підйом2, то навряд чи мо
жна було чекати чогось схожого від головної сили у війнах XVII ст. -  солдатів- 
найманців, адже їх найбільше цікавили гроші. Щодо запорозьких козаків, то вони 
охоче підтримали звернену до них пропозицію організаторів хрестового походу 
виступити проти Османської імперії. їхні посли уклали з ними певну угоду ще до 
того, як офіційно виникла Ліга християнської міліції. Власне, це була “технічна” 
угода, що її підписали запорозькі посли на чолі з Д. Отрохимовичем (а не 
П. Сагайдачний, як стверджується в історіографії). Вона тільки політично давала 
зелене світло на ведення переговорів, предметом яких формально мав стати пере
хід козаків під протекторат того чи того європейського володаря, а фактично -  
пеня участь у війні проти Османської імперії, що її збиралися розпочати засновни
ки нового рицарського ордену.

Судячи з усього, жодного подібного договору так і не було укладено. Можли
во, запорожців формально включили до списків членів цього ордену, приміром, за 
поданням О. Маркона? Щодо цього привертає увагу один документ від 1619 р. 
У ньому наведено, зокрема, прізвища без титулів, як-от Альтайн, Радул, Збаразь
кий, Корецький, тобто йдеться про осіб, які, як відомо з інших джерел, були чле
нами Ліги християнської міліції. Зустрічаються також титули тих володарів, які 
погодилися вступити у рицарський орден (ікороль Франції, король Іспанії, герцог 
Савойї та ін.). Окрім цього, в документі є назви державних утворень, земель, міст, 
географічних об’єктів, етносів тощо (Волощина, Трансільванія, Поділля, Відень, 
Прага, Рим, Париж, Дарданелли, татари та ін.). Це джерело немає заголовку і,

1 С. Корецький до де Невера (?), 12.VI 1619 // Bibliotheque rationale de France. -  Fr. -  
Ms. 4722.- F ’. 57-58.

2 История орденов средневековья. -  С. 146-148.
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напевно, являло собою якісь допоміжні, чернеткові записи, стосовно членства у 
Лізі християнської міліції, а також зроблені для пам’яті важливі, з огляду на інте
реси ордену, регіони та воєнні сили. Отож, у цьому еклектично складеному пере
ліку після Угорщини і Трансільванії та перед Альтайном записано: “Козаки”1. Як 
бачимо, інформація зазначеного джерела надто непевна, аби на її основі робити 
категоричні висновки про те, що запорожці стали членами Ліги християнської мі
ліції. До того ж, ніхто із козаків не фігурує в низці реєстрів членів цього ордену, 
що були розглянуті вище.

Отже, наявні в історіографії твердження на кшталт того, що П. Сагайдачний разом 
з усім Військом Запорозьким вступив до Ліги християнської міліції, не знаходять під
твердження у джерелах. Насправді очолювані Д. Отрохимовичем запорозькі посли
7 квітня 1618 р. уклали з О. Марконом угоду про його політичне посередництво 
у справі прилучення козаків Війська Запорозького до сил, які, як очікувалося, зможуть 
розпочатій хрестовий похід проти турків. Попри те, що зазначена угода для козаків 
була тільки своєрідною пробною кулею, а проект нового хрестового походу зайшов 
у глухий кут, зроблені запорозькою дипломатією кроки у цьому напрямі засвідчили її 
велику зацікавленість у тому, щоб діяти спільно із християнськими силами Європи 
в цивілізаційному протистоянні з Османською імперією, а також продемонстрували 
значущу роль Війська Запорозького як потужної мілітарної сили, здатної істотно 
вплинути на геополітичну ситуацію на континенті.

3. Становлення політичної орієнтації запорожців на Православну церкву

Попри* тяжкі для Православної церкви у післяберестейський період її історії 
політичні, організаційні та економічні умови існування в Речі Посполитій, вона не 
залишилася без підтримки. До боротьби за її права та інтереси долучилися чимало 
представників різних соціальних станів і прошарків українського суспільства -  
шляхтичів, князів, православного кліру, міщан -  членів православних церковних 
братств2. Ця боротьба з різною інтенсивністю та у різний спосіб точилася як на 
східноукраїнських, так і на західноукраїнських землях.

На Подніпров’ї, землі якого були місцем найбільшої концентрації козацтва, 
вже наприкінці XVI ст. розпочалося певне поширення унії, що спричинила загост
рення в Україні конфесійної боротьби. За часів Київського уніатського митропо
лита Михайла Рогози у Києві до його митрополичої юрисдикції входила більшість 
Верхнього міста разом із розташованими там напівзруйнованими церквами, собо

1 Bibliotheque rationale de France. -  Fr. -  Ms. 4722. -  F*. 106-107 v*
2 Див.: Жукович П. H. Сеймовая борьба православного западно-русского духовенства с цер

ковной унией (с 1609 г.). -  СПб., 1903. -  Вып. 1; СПб., 1904. -  Вып. 2; СПб., 1906. -  Вып. 3; Гру- 
шевський М. Зазнач, праця. -  Т. 6. -  С. 539-590; Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку україн
ської культури XV1-XVIII ст. -  К., 1966; Яковенко Н. М. Реформа “грецької” церкви: унія, онов
лення православ’я // Історія української культури: У 5 т. -  К., 2001. -  Т. 2. Українська культура 
XIII -  першої половини XVII століть. -  С. 513-523;Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релі
гійних рухах (кінець XVI -  перша половина XVII ст.).
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ром св. Софії (цими храмами завідував тільки один священик), а також Софійсь
кою слободою. Після смерті 1599 р. М. Рогози новий уніатський митрополит Іпа- 
тій Потій, ідучи слідами свого попередника на митрополичій кафедрі, вдався до 
спроб поставити під свій контроль Києво-Печерський монастир. 1. Потій домігся 
від Сигізмунда III привілею, згідно з яким отримав право бути архімандритом цьо
го монастиря. Однак спроба нового уніатського митрополита утвердитися через 
свого служебника в деяких маєтках Києво-Печерського монастиря виявилася невда
лою. Водночас у липні 1600 р. він був уведений у володіння кафедральним собором 
св. Софії у Києві, а також утвердив свою юрисдикцію над Видубицьким монасти
рем. Із джерел відомо, що 1605 р. при одній із церков на Подолі служив уніатський 
протопоп Іван Мужиловський. З метою зміцнення своєї влади у Києві І. Потій 
1610 р. прислав до цього міста свого намісника Антонія Грековича. Загалом, позиції 
уніатів у Київському воєводстві були порівняно слабкими. Окрім Києва, як основно
го осередку Уніатської церкви на Київщині, на землях останньої уніати утвердилися, 
зокрема, у Мгарському монастирі, а також Заручайському монастирі (в Овручі)1.

Якщо на Київщині позиції вищого уніатського духовенства були доволі хист
кі, то, наприклад, на Перемишльщині воно жорстко утверджувало свою владу, ма
ло зважаючи на опір місцевої православної шляхти. Відтак останній у обстоюванні 
своїх конфесійних прав залишалося сподіватися хіба що на підтримку впливових 
у Речі Посполитій магнатів та сановників. Приміром, у грудні 1612 р. кільканад
цять православних представників шляхетської корпорації Перемишльського воє
водства, серед яких були, зокрема, Іван та Федір Попелі, звернулися з листом по 
допомогу до краківського каштеляна князя Януша Острозького, а також делегува
ли до нього Дерманського та Уневського архімандрита Ісайю (Ізаяша) Балабана. 
Нагадавши своєму адресатові про заслуги предків Я. Острозького -  князів Остро
зьких перед православ’ям, а також перемишльською та львівською шляхтою, ав
тори листа просили у нього захисту від бурхливої антиправославної діяльності 
Перемишльського уніатського єпископа Анастасія Крупецького. Останній, за сло
вами перемишльських шляхтичів, є для них чужинцем, особою іншої релігії та 
соціального становища. Безправно опанувавши єпископську кафедру, він насам'- 
перед розорив православні монастирі, зробив ченців безпритульними та змусив їх 
тинятися по вулицях, або ж, у кращому разі -  тулитися в приймах у помешканнях 
православних віруючих. Усіляко тиснучи на православних шляхтичів та погрожу
ючи їм, єпископ-уніат робить усе, щоб вони не протестували проти утисків та 
“ґвалту” православої релігії і відступилися від неї. Проте, як заявляли автори лис
та, вони ніколи не зрадять православ’ю і радше готові пожертвувати своїм здо
ров’ям та майном, аніж приєднатися до “Потієвої унії (Іпатій Потій був одним із 
чільних організторів Берестейської церковної унії 1596 р. -П . С.) та його товарис
тва”. Відтак представники перемишльського шляхетства покладали надії на те,

' Довбищенко М. В. Уніатська Церква на Київщині кінця XVI -  першої третини XVII ст. (су
спільно-релігійний аспект) // Пам'ятки. Архів Українсько! Церкви. Документи до історії унії на 
Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 288-292,322.
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що Я. Острозький, “найперший сенатор”, візьме до уваги таке кричуще порушення 
“посполитого права” та “нашої старовини”, під якою вони розуміли станове право 
шляхти традиційно сповідувати православну релігію, і заступиться за них перед 
королем1.

Проте за наявного у Речі Посполитій політичного режиму марними були споді
вання перемишльської шляхти на князівську протекцію при обстоюванні своїх кон
фесійних прав, або підтримку короля, до якого вони безрезультатно апелювали на
весні 1611 р.\ як, власне, подібна легальна боротьба православного шляхетства, 
в тому числі сеймова Відтак результати цієї боротьби були хоча і важливими, однак 
не настільки, щоб радикально поліпшити становище Православної церкви. Йдеться, 
зокрема, про виданий 1603 р. королівський дозвіл на обрання архімандрита Києво- 
Печерського монастиря з числа православних та підтвердження права православ
ним правити службу Божу2. На сеймі 1609 р. було прийнято ухвалу, спрямовану на 
примирення православних та уніатів. У ній ішлося про заборону духовенству обох 
Церков чинити утиски одні одним. Причому були встановлені певні покарання для 
порушників цієї заборони. На думку деяких дослідників, ця сеймова ухвала мала 
неабияке політичне значення, оскільки йшлося про офіційне визнання факту існу
вання у Речі Посполитій двох християнський конфесій східного обряду, а також під
твердження непорушності їхнього правового становища, що склалося на той час3.

Отже, після Берестейської церковної унії 1596 р. Православна церква у Речі 
Посполитій перетворилася на гнану, а конфесійні права православних були знева
жені. Це спонукало представників різних соціальних станів українського суспільс
тва, котрі продовжували сповідувати православ’я, стати на її захист. У числі обо
ронців Православної церкви та борців за права православних Речі Посполитої бу
ли також запорозькі козаки. Оскільки важко переоцінити їхню роль у процесах 
націотворення, що зароджувалося в тогочасному українському суспільстві, то 
є потреба більш детально розглянути притаманні їм орієнтації релігійної свідо
мості, а також політичні позиції, сфокусовані на православне конфесійне питання. 
Зробимо це, зосередившись на найбільш характеристичних і значущих, на нашу 
думку, фактах політичного буття запорозької спільноти, що мали місце наприкінці
XVI -  у першій половині XVII ст.

1 Перемишльська шляхта до Я. Острозького, З.ХІІ.1612 // АОАО. -  АРЬ. -  Мере. 
№ 1573.-8.1,2.

* У квітні 1611 р. православні шляхтичі Перемишльщини звернулися до Сигізмунда III, 
заявивши про своє несприйняття ними А. Крупецького як єпископа, оскільки він є чужим для 
не тільки для шляхетської корпорації Перемишльщини, а й усього Руського воєводства. Відтак 
вони просили короля “подати” єпископа з числа місцевої шляхти (Перемишльська шляхта до 
Сигізмунда III, квітень 1611 // Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвиж
ники (Опыт исторического исследования). -Т. 1. Приложения. -  С. 190-192).

2 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 120.
3 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 

XVII ст.). -С . 124.
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Від якого часу запорозькі козаки почали підтримувати Православну церкву? 
У працях сучасних вітчизняних істориків можна зустріти щодо цього різні спосте
реження і судження. Зокрема, як зазначає Сергій Леп’явко, під час козацького по
встання на чолі з Северином Наливайком козаки напали на маєтки Луцького єпис
копа Кирила Терлецького, коли він перебував у Римі в справі укладення церковної 
унії (козацького нападу зазнав також маєток його брата Яроша Терлецького). 
Причому до цієї акції, яка губилася у десятках інших нападів козаків, що ніяк не 
пов’язані з релігійною боротьбою, вони вдалися не з власної ініціативи, а під 
впливом князя Костянтина Острозького1.

Подібної думки дотримується і Сергій Плохій. Він виходить із того, що напада
ючи на маєтки та підданих таких прибічників унії, як луцький староста Олександр 
Семашко (1595) та Луцький єпископ К. Терлецький (1596), козаки не мали власної 
релігійної програми і діяли як просте знаряддя політики князя Костянтина Острозь
кого, котрий у такий спосіб хотів, зокрема, примусити К. Терлецького відступитися 
від унії. Уперше долучившись у цей час до релігійної боротьби за спонуканням 
К. Острозького, козаки повернулися до неї тільки 1610 р., коли подали до Кшвсько- 
го гродського суду фактично “свою першу протестацію на захист православ’я”2.

Згадану протестацію написано від імені козаків Війська Запорозького, котрі 
перебували на службі короля та Речі Посполитої у Московській державі. У ній, 
серед іншого, заявлено, що козаки, які є синами Православної церкви і всіляко 
дбають про храми та прикрашають їх, непохитно стоятимуть при своєму духовен
стві в обороні православної віри разом із своїми одновірцями, в тому числі шлях
тою (детальніше цей документ буде розглянуто нижче). Свого часу Михайло Гру- 
шевський розглядав внесення цієї протестації до книг Київського гродського су
ду, а також події, що спричинили появу цього документа (йдеться про протестну 
реакцію козаків на насильницьке насадження унії в Києві намісником Київського 
уніатського митрополита -  Антонієм Грековичем, в тому числі погрозу запорозь
кого гетьмана Григорія Тискиневича покарати смертю цього митрополичого намі
сника), як перший випадок втручання козаків ”в церковні справи київські”3.

Як бачимо, в українській історіографії доволі виразною є думка про те, що 
тільки через близько півтора десятиліття по укладенні Берестейської церковної 
унії 1596 р. запорожці вперше свідомо продемонстрували свою підтримку Право
славної церкви. Чим було зумовлено такий повільний, порівняно з політично 
активними представниками православної шляхти та міщанами, дрейф політичної 
самосвідомості козаків до розуміння того, що Православна церква потребує їхньо
го захисту? Аби спробувати відповісти на це запитання, потрібно звернутися до 
наявних історичних джерел.

1 Леп ’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. -  Чернігів, 1996. -  С. 184.
2 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 142-145.
3 Грушевський М. Історія України-Руси. -  К., 1995. -  Т. 7. -  С. 393-396.
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Політика Війська Запорозького щодо підтримки православного духовенства
на початку XVII ст.

До наших днів дійшли деякі історичні джерела, які сигналізують про те, що 
невдовзі по укладенні Берестейської церковної унії 1596 р. козаки Війська Запоро
зького почали виступати у ролі помічників тих представників православного ду
ховенства, котрі воліли силою обстоювати свої інтереси. Зокрема, такий виступ 
козаків відбувся восени 1599 р., про що довідуємося зі скарги, яку від імені Київ
ського уніатського митрополита Іпатія Потія 14 жовтня цього ж року вніс його 
слуга Федір Пучковський до Оршанських гродських книг. Згідно з цим докумен
том, при спробі королівського дворянина Яна Кощиця та осіб, які його супрово
джували, ввести уніатського митрополита у володіння деякими маєтностями 
в Білорусії, що належали Києво-Печерському монастирю, ченці цього монастиря 
вчинили збройний опір, спираючись, зокрема, на допомогу козаків із Могилева 
(вихідців з білоруських земель було чимало у Війську Запорозькому). Спочатку 
оборонці маєтностей Києво-Печерського монастиря у Білорусії зустріли непроха
них візитерів лайкою. Утім, на Я. Кощиця та його супутників набагато глибше 
враження справили постріли у їхній бік з вогнепальної зброї, які змусили їх одразу 
забути про свої наміри та спішно відступити.

Звісно, що на цей інцидент за участю козаків можна подивитися очима скрив
дженої сторони. Отож, як ствержував Ф. Пучковський -  подавач скарги, ченці Киє
во-Печерського монастиря діяли агресивно, “приспособившьі до себ$ гултяйства 
лотров козаков и иншьіхь посторошшхь людей немало, зь розньїмь оружьемь 
войкЬ належачнмь”1. Як бачимо, у сприйнятті Ф. Пучковського козаки, котрих за
лучили собі на допомогу печерські ченці, були волоцюгами, розбійним елементом. 
Що ж до самого інциденту, то він цілком вписувався у логіку поширеного у той час 
поміж шляхетськими власниками позаправного з’ясування стосунків за допомогою 
так званих наїздів, тобто збройних нападів на суперників. З огляду на це може скла
стися враження, що в цьому випадку козаки діяли тільки як найманці, котрих ціка
вили лише гроші, або ж сліпе знаряддя воєнної сили у чужих руках (на думку сучас
ного польського історика М. Дроздовського, участь запорожців у згаданому конфлік
ті не була їхнім самостійним рішенням, хоча вони були готові до такої боротьби)2.

Водночас є підстави стверджувати, що приблизно у цей час запорожці висту
пали не тільки ситуативними спільниками, або ж союзниками, православного ду
ховенства, а й підставляли своє плече Православній церкві як переконані та послі
довні її покровителі. Важливим щодо цього є універсал запорозького гетьмана 
Гаврила Крутневича Київському Микільсько-Пустинському монастирю, датований 
22 травня (1 червня за н. ст.) 1603 р. Серед іншого, в цьому документі зазначено:

1 Скарга, внесена до Оршанських гродських книг Ф. Пучковським від імені Іпатія Потія на 
ІонуКорченинатаОксентіяТабора, 14.Х 1599//АктьіЮиЗР.-СПб., 1865.-Т. 2.-С . 3-5.

2 йгоиіоткі М Ке1І£Іа і Когасгуяіа гароговка \у ЯгесгурозроШе] \у р іетгеі роїошіе XVI 
\vieku. -  Б. 79.
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Таврило Крутневич’ гетман и все рыце/кггво его кр місти воіска запорозкого. 
Ознаммуемо тым н'шимъ войсковым листом тепе/7 и напотом будучим товары- 
шомъ ншимъ, кому бы того веда/я потреба належало. Иж кгды есмо с послуги его 
кр мл з Ыфлянт до Киева прибыли, били нам войску всему чоломъ в бозе велеб- 
ньш его млеть акц  Игнате», игумен зо всею еже о Христе бра/нею своею манасти- 
ра светого Николы пустынского киевского о томъ, ю к  продокь ншъ небожчикъ 
Самоед Кошка, гетман войска запорозского, з нами всими, товарышми своими, за 
дозволенемъ и радою нашею, далъ имъ лист под печатю войсковою и с подпи- 
сомъ руки писарское, капитуле манастыра Николского. Который лист перед нами 
тепер покладали, в которомъ пишет до всихъ товаришов ншихъ, такъ запорозких 
козаков, яко и рЬчечныхъ, абы кривды на входах ихъ, меновите пон[и]же Черкасъ, 
Бълоберезких и Пивскихъ, также из езовъ их на Днепре, кр[и]вды и шкоды не чи
нили, але еще указуючи прихилност и ласку ншу [вой]сковую ку церкви божой 
и къ тым богомолцомъ ншимъ манаст[ыра] светого Николы, што одно приходит 
на войско запорозкое от ух[одни]ков на Днепре нижей Черкасъ и вышей Че/жасъ 
водлугь звычаю, б[оро]шна, для которого высылаемъ посланцовъ напшхъ для 
о[отби]раня з них николских уходов жадное речы, тоест БЪлоберезских и Пивских, 
еды, питей, чолна и никоторого борошна, а ни подвод не брати и ни в чомъ имъ 
кривды не чинити, вечными часы, воско все в коле одностайне згодне даровали 
монастырь Николский. О чомъ теперь мы, будучы св'ёдоми того листу так Кошчи- 
ного, яко и теперешнего часу пна Ивана Косого, имъ, капитуле, за гетманства его 
даного, на тыеж входы менованые, также за ведомостю и росказанемъ, призволе- 
немъ всего войска, мы и овшемъ ствержаемъ и водлуг тых листов, яко се помени- 
ло, вже вечными часы есмо даровали и тепер даруем им. И вс им товарышомъ 
ншимъ войска запорозского козаком, яко и рфчечнымъ, ознаймуемъ и росказуемъ, 
абы водлуг тых листов справовали, ни в чомъ кривды и шкоды церкви божой не 
чинили под ласкою и срокгостю войсковою”1.

З наведеного джерельного тексту неважко переконатися, що три запорозькі ге
тьмани -  Самійло Кішка, Іван Косий та Гаврило “Крутневич -  почергово надали 
універсали ченцям Київського Микільсько-Пустинського монастиря на певні еко
номічні привілеї. Причому якщо дата видання Г. Крутневичем відповідного доку
мента відома -  22 травня 1603 р. за старим стилем (1 червня за н. ст.), то про точ
ний час появи універсалів С. Кішки та І. Косого немає інформації. Утім, його мо
жна визначити приблизно, взявши до уваги конкретні обставини гетьманського 
проводу цих гетьманів.

* Тут і далі в тексті цього документа надрядкові літери, що внесені в рядок, набрано курси
вом, титла не розкриваються, гадані реконструкції літер у пошкоджених в документі словах по
дано у квадратних дужках, знаки пунктуації розставлено згідно із сучасним правописом.

Військовий лист (універсал) гетьмана Г. Крутневича ченцям Київського Микільсько- 
Пустинського монастиря, 22.У(1.УІ) 1603 // Чернігівський обласний історичний музей 
ім. В. В. Тарновсысого. -  Інв. № АЛ -  638. -  Арк. 1 -  1 зв. Див. публікацію цього документа, по
дану Олександром Лазаревським: Киевская старина. -  К., 1898. -  Т. 60, январь-март. Документы, 
известия и заметки. -  С. 2-3.
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У джерелах є дані про те, що в березні 1600 р. гетьманом Війська Запорозько
го був Прокіп Сарапович1. Невдовзі він втратив гетьманську булаву і вже 1 липня 
цього ж року запорозьким гетьманом фігурує Самійло Кішка (він прийшов до вла
ди щонайпізніше у червні). Проте С. Юшка дуже швидко втратив владу. Орієнтов
но наприкінці серпня вона перешла до рук нового гетьмана -  Гаврила Крутневича. 
Відомо, що останній був запорозьким гетьманом ще у жовтні2. Г. Крутневич разом 
із запорожцями взяв участь у молдавсько-волоській воєнній кампанії великого 
коронного гетьмана Яна Замойського 1600 р., вступивши 20 жовтня під селом Бу
ків у Волощині в битву проти війська волоського (мультянського) володаря Ми
хайла Хороброго3. По цьому Г. Крутневич ще деякий час утримував гетьманську 
булаву. Однак вже з січня 1601 р. гетьманом Війська Запорозького став С. Кішка, 
який пробув при владі аж до своєї загибелі у Прибалтиці -  Інфлянтах (Лівонії), де 
він разом із козацьким військом 1601-1602 рр. брав участь у польсько-шведській 
війні. Остання звістка про нього як про гетьмана датована 18 січня 1602 р.4 Після 
смерті С. Кішки козаки вручили гетьманську булаву Г. Крутневичу. Відомості про 
нього з’являються у джерелах у березні 1602 р. Тим часом уже на початку грудня 
цього ж року у Війську Запорозькому був новий гетьман -  Іван Кучкович5. Проте 
він не надто довго протримався при владі. Відомо, що від початку 1603 р. гетьман
ська булава перейшла до рук Івана Косого6. Щонайпізніше у травні гетьманом 
у черговий раз став Г. Крутневич, котрий, як зазначалося, на початку червня 
1603 р. видав свій універсал ченцям Микільсько-Пустинського монастиря у Києві.

Звідси можна припустити, що універсал С. Кішки ченцям Микільсько-Пустин
ського монастиря, на який посилався у своєму документі Г. Крутневич, міг бути

1 П. Сарапович до Сигізмунда Ш, 17.Ш 1600 // BN. -  Rkps. № 12611. -  S. 388.
2 С. Кішка до Сигізмунда ПІ, 1.VII 1600 // Жерела до історії України-Руси. -  Т.8. -  С. 98-99; 

С. Кішка та Я. Орішовський до Я. Замойського, 1.VTII 1600 // Listy Stanisiawa Zotkiewskiego. 
1584-1620. -  S. 107; Вкладний запис О. Отрощенка та ін. запорожців у Євангелії, подарова
ному Переяславській Воскресенській церкві, І4(24).ІХ 1600 // Максимович М. А. Собрание сочи
нений. -  Т. 1. -  С. 318-319; Г. Крутневич до Сигізмунда ПІ, 26.ІХ 1600 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. 
№ 3036. -  S. 35; Доманицький В. Козаччина на переломі XVI-XVH в. (1591-1603) // ЗНТШ. -  
1905.-Т . 64.-С . 140,141,148.

3 Детальніше про ці події див.: Доманицький В. Зазнач, праця. -  С. 137-149; Skorupa D. 
Bitwa pod Bukowem 20 paidziemika 1600 г. // Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku / red. 
M, Nagielski. -  Warszawa, 2002. -  S. 17-43.

4 C. Кішка до С. Жолкевського, 22.1 1601 // Listy Stanisiawa Zotkiewskiego. 1584-1620. -  
S. 108-110; C. Кішка до Я. Замойського, 31 .ІН 1601 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 802. -  S. 5-6; 
Б. Верещинський до Я. Замойського, 15.IV 1601 // Стороженко А. В. Указ. раб. -  С. 319-321; 
С. Кішка до Я. Замойського, 1.Х 1601 // Listy Stanisiawa Zotkiewskiego. 1584-1620. -  S. 115; 
2.11602 // Ibid. -  S. 116; 18.1 1602 // Ibid. -  S. 117.

5 Г. Крутневич до Я. Замойського, 24.ІП 1602 // Listy Stanisiawa Zotkiewskiego. 1584-1620. -  
S. 117; І. Кучкович до Л. Сапеги, 4.ХІІ 1602 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 88. -  S. 138; I. Кучкович 
до Ю. Струся, 11.ХП 1602 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 3036. -  S. 40-42; І. Кучкович до Я. Замойсь
кого, 20.ХІІ 1602 // Listy Stanisiawa Zotkiewskiego. 1584-1620. -  S. 121.

6 І. Косий до Л. Сапєги, 22.1 1603 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 88. -  S. 140-140 zw.; Баркула- 
бовская летопись. -  С. 189.
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виданий орієнтовно у червні -  середині серпня 1600 р., тобто під час першого пе
ребування цього гетьмана при владі у Війську Запорозькому. Не виключено, що це 
могло відбутися і в перші місяці 1601 р., тобто до того, як С. Кішка, повернувши 
собі гетьманську булаву, рушив на чолі свого війська у Лівонію. Судячи з усього, 
останнє найбільш вірогідно. Адже, по-перше, 1600 р. Г. Крутневич, який став ге
тьманом після С. Кініки, у цей час не видавав жодних підтверджувальних докуме
нтів Микільсько-Пустинському монастирю. Він зробив це тільки після того, як 
у перші місяці 1603 р. гетьман І. Косий підтвердив універсал С. Кішки. Причому 
десь у травні цього ж року саме після І. Косого гетьманська булава перейшла до 
Г. Крутневича. По-друге, достеменно відомо, що наприкінці березня 1601 р. геть
ман С. Кішка перебував у Києві. У цей час він відправив звідти своїх послів до 
короля добиватися для козаків жолду (платні) грошима та сукном за колишню 
службу, а також домовлятися про жолд на нову воєнну кампанію. Причому перед 
тим, як виступити в Лівонію, запорожці мали намір чекати відповідної винагороди 
від офіційної Варшави (оскільки вони “нужденні і голі”). Якщо ж ні, давав зрозу
міти польській владі С. Кішка, то козаки змушені будуть за своїм звичаєм здобу
вати собі “хліб та сукно шаблею у бусурманській землі”1. Як бачимо, 1601 р. 
С. Кішка провів у Києві вочевидь достатньо багато часу і, безперечно, мав можли
вість зустрітися з ігуменом Микільсько-Пустинського монастиря.

Отже, історія із запорозькими економічними пожалуваннями православним 
ченцям розпочалася з документа, підписаного С. Кішкою. Як можна судити, з від
повідним клопотанням до останнього звернулися ченці Микільсько-Пустинського 
монастиря, котрі вбачали у владі запорозького гетьмана реальну силу, спроможну 
захистити та гарантувати їхні економічні інтереси у Подніпров’ї. Що ж до “листа” 
С. Кішки, то він вочевидь являв собою політико-правовий та адміністративний 
акт, складений за формою так званого універсалу (у ті часи у Речі Посполитій такі 
документи видавали, зокрема, король, великий коронний гетьман та інші урядовці 
та особи, котрі як суб’єкти влади були наділені достатніми повноваженнями).

Згідно з цим універсалом, Микільсько-Пустинський монастир фактично отри
мав підтвердження певних своїх економічних прав із гарантією їх недоторканнос
ті, а також надання від влади Війська Запорозького нових привілеїв. Опке, монас
тир зміцнив своє право на Білоберезькі та Пивські уходи. Термін “уходи” означав 
розташовані на периферії порівняно добре заселеної території землі та водойми, 
межі яких окреслено звичаєвою традицією. Це були місця для промислового вико
ристання природних ресурсів. Ідеться про полювання на диких тварин, вилов риби 
тощо -  як для власних потреб, так і з метою подальшого продажу. Певне уявлення 
про те, що саме здобували уходники, тобто люди, котрі займалися промисловою 
діяльністю у необжитих степових уходах, дає перелік провізії, яку 1620 р. принагі
дно надіслав з Переяслава своєму панові Ян Чернішевський* -  слуга князя Януша

1 С. Кішка до Я. Замойського, 31.10 1601.-Б . 6.
* Судячи з усього, Я. Чернішевський був переяславським підстаростою. Адже у деяких до

кументах за 1619 р. згадано якогось Чернишевича -  слугу князя Я. Острозького, котрий служив
250



Острозького. Отож, князеві було піднесено тушу впольованого дикого кабана, 
80 тетеревів та 30 чималих в’ялених рибин, порізаних на шматки1.

Микільсько-Пустинський монастир здавна користувався Пивськими, а також 
Білоберезькими уходами, що лежали за 6 миль від Черкас униз по Дніпру2. Зокрема, 
Пивські уходи (місцевість поблизу сучасного Градизька Полтавської обл.) він мав 
у своєму розпорядженні ще з кінця XV ст. У другій половині XVI ст. на Пивській 
Горі, розташованій на лівому березі Дніпра, виникла чернеча обитель3. Названі 
в універсалі С. Кішки “їзи” на Дніпрі ченців Микільсько-Пустинського монастиря 
являли собою спеціальні пристосуваннями для вилову риби на певних ділянках ріки. 
Йдеться про влаштований поперек русла непроникний для риби своєрідний тин із 
дерев’яних колів, переплетених лозою, що мав декілька проходів, де ставили сіті. 
Спорудження та утримання їзу потребувало значних витрат і було під силу далеко 
не кожному. Приміром, у середині XVI ст. їз на Прип’яті напроти Мозиря утриму
вали за рахунок повинностей та поборів, які виконувало “тягле” населення Мозир- 
ської волості, а також мозирські міщани (серед іншого, йшлося про таке: “На тоть 
же езь винни давати мещане господарские кождый з дому по колу, того учинить 
200 коловь; а за хлебь на езовники сь дому кождого за коломь по грошу, то чинить
2 рубли. А такъ теперей и мещане колья на тоть езь не дають, але дають кождый
3 дому за коль поль гроша, то чинить 100 грошей. На тоть же езь з старца Мозыр- 
ского волостного идеть 4 с ё т и ,  а з волости Мозырское и з места 4 сети, альбо по 
15 грошей за кождую сеть, то вчинить 2 копе грошей; к тому жъ езу село Носовичи, 
Богутичи и Пияне Домановичи дають по веровце, каждая по 30 сажонъ веровка, 
чтыре безмены меду, а 4 безмены шпона, а 4 бохоны хлвба”)4.

Як випливає з універсалу С. Кішки, запорожцям було заборонено завдавати 
будь-яку економічну шкоду Білоберезьким і Пивським уходам, а також ізам на 
Дніпрі, що належали Микільсько-Пустинському монастирю. Ця заборона стосува
лася усіх категорій козаків Війська Запорозького, зокрема запорожців, тобто 
в цьому випадку осіб, котрі становили соціальну основу запорозької спільноти та 
головну її військову силу. Йдеться, по-перше, про козаків, які зазвичай перебували 
в пониззі Дніпра, за його порогами, по-друге, тих козаків, котрі мешкали на волос
ті й фігурували під назвою “городові” -  навесні багато з них рушали на Запорож
жя, яке взимку охороняла порівняно невелика козацька залога. Нарешті, заборона 
чинити збитки ченцям Микільсько-Пустинського монастиря була адресована 
і “річковим” козакам. Щодо останніх, то вони представляли ’’демос” Війська Запо
розького, розселений насамперед по річках басейну Дніпра. В описі подорожі 1581
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підстаростою у Переяславі (Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. 
(Волинь і Центральна Україна). -  К., 1993. -  С. 246).

1 Я. Чернішевський до Я. Острозького, 20.11620 // АОАІ). -  АРЬ. -  Мере. № 1526. -  Б. 2.
2 С. Кішка та Я. Орішовський до С. Жолкевського, І-УПІ 1600 // Ь і^  ЗіапвЬгога 

2бКеягігіе§о. 1584-1620.-8.107.
3 Стороженко А. В. Указ. раб. -  С. 193. Прим. 2.
4 Опис Мозирського замку 1552 р. // Архив ЮЗР. -  К., 1886. -  Т. 1. -  Ч. 7. -  С. 619,620.
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р. польського шляхтича Самуїпа Зборовського, який є у книзі Бартоша Папроцько- 
го “Герби польського рицарства”, зазначено, що цей шляхтич на р. Самарі “зустрів 
200 річкових козаків, які тільки ловлять звірів і рибу на поживу іншим; і ці мали 
вже там старшого, який ними керував. Є там чимало річок, що дуже багаті рибою 
і різним звіром, який понад ними пробуває на пасовищах... ці [козаки] постійно 
мешкають між ріками. Маючи пожиток із звіра, як-от з рисів та інших, а те, що 
стосується харчів, відправляють іншим”1. З наведеного опису неважко перекона
тися, що козаки, які мешкали по степових річках, у тому числі Самарі, мали певну 
організацію (підлягали владі свого “старшого”), займалися уходницькими промис
лами та віддавали частину своєї продукції “іншим”, тобто козакам-рицарям -  за
порожцям. Утім, річкові козаки були не тільки степовими промисловиками, 
а й брали участь у воєнних походах запорожців. Це підтверджує козацький реєстр 
1581 р., у якому до “низових” козаків -  учасників воєнної виправи проти Москов
ської держави віднесено як запорозьких, так і “річкових козаків”2.

Що ж до універсалу С. Кішки, який розглядаємо, то він не зводився лише до 
гарантій недоторканності Білоберезьких і Пивських уходів та їзів на Дніпрі, якими 
володів Микільсько-Пустинський монастир. Адже гетьман, керуючись рішенням 
козацької ради, звільнив ці уходи від поборів та повинностей, якими запорозька 
влада традиційно обкладала уходників по Дніпру вище та нижче Черкас. Відтак 
для ченців Микільсько-Пустинського монастиря відпала потреба давати на ко
ристь Війська Запорозького від своїх Білоберезьких та Пивських уходів борошно, 
інші харчові припаси та напої, а також човни і підводи, тобто виконувати транс
портну повинність. Причому в гетьманському універсалі особливо наголошено, 
що подібні знаки уваги до чернецтва з боку козаків Війська Запорозького зумов
лені їхньою прихильністю як до Церкви загалом, так і конкретно ченців Микільсь
ко-Пустинського монастиря, котрі моляться за них Богу.

Як зазначалося, у перші місяці 1603 р. цей універсал підтвердив гетьман І. Ко
сий, а на початку червня цього ж року -  Г. Крутневич. Останній вважав за потріб
не записати, що заборона порушувати виданий ним універсал стосується не тільки 
загально перелічених в універсалах його попередників певних соціальних груп 
запорозького товариства (запорожці, річкові козаки), й конкретно городових коза
ків із Жовнина та Чигирина, котрі мешкали порівняно неподалік від Пивських 
і Білоберезьких уходів. Г. Крутневич звернувся до запорозького загалу з мораль
ним напученням щодо їхнього ставлення до православного духовенства. Воно на
цілювало козаків дотримуватися у своєму житті твердого правила: не брати у своїх 
богомольців, а навпаки -  давати їм та боронити їх від кривди3.

1 РоЬуІ Затиеіа ті^сігу когакати пііошуті. -  Б. 20.
2 Реєстр запорозьких і річкових низових козаків, які ходили на службу його милості короля 

до Москви, 1581 // 2г6<Иа «іше^е. -  Т. 20. -  в. 154.
3 Військовий лист (універсал) гетьмана Г. Крутневича ченцям Київського Микільсько- 

Пустинського монастиря, 22.У(1.УІ) 1603. -  Арк. 1 зв. Прикметно, що Г. Крутневич, котрий 
охоче повчав козаків бути доброчесними православними, сам не надто твердо засвоїв етичні
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Отже, згідно з універсалами запорозьких гетьманів С. Кішки, І. Косого та 
Г. Крутневича, які з’явилися на початку ХУП ст., Військо Запорозьке брало під свій 
захист економічні інтереси Київського Микільсько-Пустинського монастиря та 
сприяло певному їх зміцненню. Запорозькі провідники обґрунтовували свої владні 
рішення прихильністю до Церкви і закликали козаків всіляко підтримувати право
славне духовенство. Все це так чи інакше впливало не тільки на релігійну, а й на 
політичну свідомість козаків. Адже подібні владні кроки та ідейні маніфестації за
порозьких гетьманів вочевидь формували у козацькому середовищі думку про Вій
сько Запорозьке як покровителя та оборонця Православної церкви, що накладало 
відповідні моральні обов’язки на тих, хто належав до запорозької спільноти.

Релігійність козаків

Дослідники слушно наголошують на труднощах вивчення релігійного життя 
людей минулих століть, їхніх релігійних практик -  як через те, що до наших днів 
дійшло дуже мало відповідних документальних свідчень, так і специфіку релігій
ності людини, її внутрішнього духовного світу, проявів моральності та релігійної 
поведінки, які не завжди можна зафіксувати у джерелах. Щодо представників панів
них соціальних верств українського суспільства, які порівняно з представниками 
непривілейованих верств, особливо незаможними, мали більше шансів залишити 
свій індивідуальний слід у рукописному масиві інформації українського суспільства 
наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст., то фахівцям вдалося окреслити деякі 
характеристичні особливості їхнього релігійного життя. Йдеться, зокрема, про те, 
що православне шляхетство Волині задовольняло свої релігійні потреби у парафія
льних храмах, або ж домових каплицях, зведених у своїх маєтках. Значний автори
тет у його середовищі мали монастирі, які розташовувалися у володіннях багатої 
шляхти та магнатів. Представники панівних соціальних верств спілкувалися з мона- 
хами-схимниками, здійснювали паломництво до монастирів, жертвували на них ко
шти, вшановували чудотворні ікони, насамперед ікону Пресвятої Богородиці у По- 
чаївському монастирі. Цей монастир завдячував своєю популярністю серед шляхти 
також подвижницькій діяльності його ігумена св. Іова Заліза1.

правила, а також звичаї запорозького товариства. Вже не маючи гетьманської булави, 1610 р. 
він воював у Московській державі під командуванням старшого козацького полковника Андрія 
Гунченка. Там Г. Крутневич зійшовся з мозирським земським писарем Петром Оскерком, який 
приєдався до запорожців. Після того, як козаки обрали П. Оскерка своїм послом до короля, 
Г. Крутневич вирішив передати через нього свого листа до королівського двору. Дізнавшись 
про цей випадок, запорожці за наказом А. Гунченка схопили Г. Крутневича, а також ще одного 
запорожця на прізвище Мединський (який також дав свого листа П. Оскерку) і покарали їх як 
“зрадників”. Адже, як пояснив А. Гунченко Л. Сапєзі цей інцидент, “у нашому війську такі 
речі заборонено, щоб хтось мав посилати або носити листи без ради і дозволу усього війська” 
(А. Гунченко до Л. Сапєги, 12.У 1610 // ВіЬІіоІека Яасг. -  Юерв. № 88. -  Б. 142,142 от. в.).

Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 
XVII ст.).-С . 210-223.
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У тогочасних історичних джерелах збереглася певна інформація про деякі ри
си релігійної поведінки запорожців та їхньої свідомості, зорієнтованої на Право
славну церкву. Йдеться, приміром, про зроблені козаками поминальні записи 
у церковних синодиках1, котрі вказують на те, що їхні автори щодо цього нічим не 
різнилися від решти глибоко релігійних православних віруючих -  представників 
різних соціальних станів. Запорожці проявляли свою християнську доброчесність, 
зокрема, тим, що передавали у дар православним храмам рукописні церковні книги 
і коштовні хрести. Приміром, 1622 р. запорозький гетьман П. Сагайдачний подару
вав церкві Святого Богоявления Київського Братського монастиря срібний із позо
лотою напрестольний хрест, прикрашений камінням з гірського кришталю. Виграві
руваний на хресті вкладний напис зводився до того, що П. Сагайдачний зробив цей 
дар задля відпущення своїх гріхів (“року ахкв [1622] надал сєм крєсть раб божий 
пєтрь конашєвич сагаадачньш гетьман войска его км запорозского до цджви свєтого 
богоіавлєниА господнА в домь братским на ююпущєниє гриховъ своихъ. кс”)2.

Напрестольний хрест, подарований П. Сагайдачним церкві Святого Богоявлення Київського 
Братського монастиря. Праворуч -  фрагмент цього хреста з вкладним записом. 1622 р.

1 Див.: Древний помянник Киево-Михайловского монастиря. // ЧИОНЛ. - К., 1903. - 
Кн. 17.-Вып. 3 .-С. 40,42.

2 Національний музей історії України. - № РДМ -1795. КВ. 20492.
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У вкладних записах православним храмам, які робиш козаки, іноді просте
жуються певні політичні орієнтації жертводавців. Ось, приміром, запис на полях 
рукописного Євангелія, яке 1600 р. подарували Воскресенській церкві у Переясла
ві запорожець Онуфрій Онощенко з групою своїх товаришів: “Року тысяча шесто- 
сотного, мЪсяца сентября 14 дня, на память всемірного Воздвижения Честнаго 
и Животворящая» Креста Господня, свята руского. Я, рабъ Божій Онофрей Оно
щенко, козакъ войска Запорозкого и съ товарышми своими; на первей именемь 
Петромъ, и Андриемъ Марковичемъ, и Корниемь Олексенемь, Севериномь Федо- 
ровичемъ, и Лазаремь, Конономь Ивановичомь, Хомою, Пилипомь Лукашеви- 
чомъ, Федоромъ Олельченкомъ, Андриемъ Худяченкомь, надали есмо сто нашу 
книгу, зовомую именемъ Иевангеліе напрестольное тетръ, писаное у цалую десть, 
маканделомь писаную и срВбромъ оправную злотистую по обудвухъ сторонахь, 
ку церкви и храму триднЬвнаго Воскресения Господа Бога и Спаса нашого Исуса 
Христа, у мисти Переясловли, ку чти и хвали Богу Сотворителю и имени Его свя
тому, которую книгу, зовомую Иевангеліе тетрь, за милостию Бога Сотворителя 
и за помочю Его святою, и за стараниемъ Его милости господаря короля Жикги- 
монда, и усей речи Посполитой, и пана Замоского канслера Полского, и за працею 
кола рыцерского войска Запорозского, а за гетмана на тоть часъ будучого надь 
войскомь Запорозскимь Гаврила Коргьневича у земли Мултянской”1.

Як бачимо, О. Онощенко та його товариші подарували Переяславській Воск
ресенській церкві рукописне Євангеліє в оправі, прикрашеній сріблом із позоло
тою, яке вочевидь коштувало великих грошей. На це вказує доволі висока вартість 
тогочасних церковних богослужбових книг, що їх мав священик із містечка Троя- 
нівці на Житомирщині (причому його книги вочевидь мали скромніші оправи по
рівняно з “козацьким” Євангелієм, що 1600 р. стало надбанням Воскресенської 
церкви у Переяславі). 1590 р. у цього священика насильно відібрали ірмолой за
4 копи литовських грошей, книги Кирила Сирина за 1,5 копи, а також друковану 
“руську” Біблію за 2 копи литовських грошей, тоді як ціни на худобу в містечку 
в середньому були такими: ялівки -  по 1-1,5 копи, воли -  2,5 копи, коні -  5 кіп 
литовських грошей2.

Звідси стає зрозумілим, що зроблений О. Онощенком та його товаришами ко
штовний влад Воскресенській церкві напевно став перевіркою їхньої готовності 
робити пожертви на Церкву, тобто опосередковано окреслив глибину їхньої релі
гійності. Водночас, оскільки цей вклад був призначений православному храму, 
він, природно, засвідчив, що козаки-жертводавці усвідомлювали себе православ-

__________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Дарчий запис Онуфрія Онощенка та інших запорозьких козаків Переяславській Воскре
сенській церкві на ЄвангеЛіс, 14.ІХ 1600 // Максимович М. А. Собрание сочинений. -  К., 1876. -  
Т. 1 ,-С. 318-319.

2 Скарга О. Оличанки Вороніної на Я. Збаразького, 16. VII 1590 // ЦЩАУК. -  Ф. 11. -  
Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 12-13. Цей документ з певними лакунами та неточностями опублікував
В. Мойсієнко. Див.: Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / Підгот. до вид.
В. М. Мойсієнко. -  Житомир, 2004. -  С. 59-62.
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ними вірними. Утім, передача в дар переяславській церкві Євангелія була, судячи 
з усього, не так приватною справою згаданих козаків, котрі дбали про порятунок 
душі, як певним публічним актом, що мав політичний підтекст. Адже з вкладного 
запису випливає, що О. Онощенко та його товариші, з одного боку, обґрунтували 
можливість цього свого доброчесного вчинку Божою поміччю, а з іншого -  пере
адресували цей церковний дар, по-перше, політичному режиму Речі Посполитої, 
представленому королем, “усією Річчю Посполитою” (як можна судити, в цьому 
разі йдеться про шляхетську державу загалом), а також великим коронним канц
лером, по-друге, усім козакам Війська Запорозького й конкретно козацькому вій
ську під проводом гетьмана Г. Крутневича зокрема, яке на той час перебувало 
в поході -  у “Мультянській землі”, тобто брало участь у молдавсько-волоській 
воєнній кампанії Я. Замойського 1600 р.

Той факт, що О. Онощенко зробив свій вкладний запис під час походу запо
рожців проти волоського (мультянського) воєводи Михайла, за який вони розра- 
ховули отримати від польської влади певні політичні поступки, насамперед зняття 
так званої баніції, накладеної на козаків Війська Запорозького за участь у повстан
ні наприкінці XVI ст., вочевидь пояснює причини появи у тому записі політично 
лояльних згадок про польського короля Сигізмунда III, Річ Посполиту та коронно
го канцлера Я. Замойського. Напевно рішення про передачу рукописного Єванге
лія Переяславській Воскресенській церкві було прийняте козацькою радою 
(“за працею кола рыцерского войска Запорозского”) напередодні воєнної кампанії 
проти волоського воєводи, аби завдяки такому колективному дару православному 
храму заручитися підтримкою Бога у здійсненні воєнних та політичних цілей, на 
які розраховували запорожці.

Козаки дарували православним храмам церковні книги також індивідуально, 
дбаючи про порятунок своєї душі. Звісно, це робили ті з них, які, окрім іншого, 
мали відповідні матеріальні можливості. Загалом, у ті часи це була доволі поши
рена практика серед заможних православних віруючих -  вихідців із різних соціа
льних станів. Наприклад, 1610 р. київський райця Фіріян Іванович подарував 
Євангеліє (“на ишпущєниє грЬховъ”) Вознесенській церкві у Києві1.

Рукописне Євангеліє, яке свого часу було передане в дар церкві Пречистої Бо
городиці у Чигирині одним козаком Війська Запорозького, нині зберігається 
у фондах Володимиро-Суздальського історико-архітектурного та художнього му- 
зею-заповідника . Довгий час щодо цього вкладного запису в історіографії (почи

1 Евангелие (гетр). Рукопись кои. XVI -  нач. XVII в. -  262 л. // РГБ. -  Отдел рукописей. -  
Ф. 152. -  № 63. -  Л. 7,11,17,20,22,31,36,50,70,83,90,94,102,109.

* Автор висловлює щиру вдячність за поради і практичну допомогу в пошуку цього Євангелія, 
а також отриману можливість вивчення цієї рукописної пам’ятки працівникові Інституту 
слов’янознавства РАН професору А. А. Турилову, генеральному директорові Культурного центру 
України в Москві В. Ю. Мельниченку та заступникові генерального директора Ю. М. Васипенку, 
директорові Державного Володимиро-Суздальського історико-архітектурного та художнього му- 
зею-заповідника А. І. Аксьоновій, науковому співробітникові відділу книжкових фондів цього ж 
закладу М. Ю. Глазкову, а також науковому співробітникові відділу реставрації І. В. Куртковій.
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наючи від публікації В. Георгієвського наприкінці 80-х рр. XIX ст.)1 домінувала 
думка, що його зробив зробив П. Сагайдачний. Проте, як показало вивчення ори
гіналу рукописної пам’ятки, насправді дарувальником Євангелія був Антон Бут, 
який 1630 р. короткий час тримав гетьманську булаву у Війську Запорозькому. 
А подарував він Євангеліє чигиринській церкві близько 1610 р.2

Частина перша. Зародження процесів націопморення...

Євангеліє (тетр) початку XVI ст., подароване А. Бутом 
Чигиринській церкві Пресвятої Богородиці

Із зробленого А. Бутом запису (“Сиє євангєлиє ошравил срЬбром Бут анто» 
коношєвич козак воиска запорозкого за ютпущєниє грВхов своих и за ю/ица своєю 
коноша. и за матєрь свою полагию. до храму прєсгои Бци чигриискои”)3 випливає, 
що він подарував чигиринській церкві Євангеліє, чинячи як віруюча людина, кот
ра належить до Православної церкви і просить Бога про відпущення гріхів, а та
кож поминає своїх батьків -  Конаша та Пелагію. А. Бут згадав окремо також про 
те, що його внесок в оздоблення православного храму полягає в оправленні пода
рованого ним Євангелія сріблом. Прикметно, що перший автор вкладного запису 
у цьому Євангелії Михайло Сичов 1566 р. також писав про те, що на оправі Єван

1 Див. аналіз цієї публікації: А. Л. [А. Лазаревский]. Рукописное евангелие будто бы гетмана 
Сагайдачного//Киевская старина, 1891.-Т.ЗЗ.-№ 4-6.-С. 165-167.

2 Детальніше див.: Сас П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки. -  К., 2006.
3 Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник. -  В -  5636/80. Кр. 356. -  Л. 119-121.
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гелія є срібні (з позолотою) прикраси із зображенням євангелістів та деякі інші 
елементи з дорогоцінних металів.

Якою насправді була ця оправа на момент передачі книги чигиринській 
церкві -  уявити складно. На сьогодні обидві кришки Євангелія обкладені темно- 
зеленим оксамитом, а на верхній з них прикріплені металеві косинці із зображен
ням чотирьох євангелістів та середник із зображенням Розп’яття. Причому є до
статньо очевидним, що під час останнього за часом оправлення Євангелія до верх
ньої кришки з лівої сторони припасували нові накладки-косинці із зображенням 
євангелістів Іоанна (угорі) і Матвія (внизу), а також середник із Розп’яттям. Було 
залишено два старих косинці з правої сторони оправи із зображенням угорі єван
геліста Марка, а внизу -  Луки. За технікою карбування, художньою стилістикою 
та станом збереженості останні накладки помітно відрізняються від решти зобра
жень оправи Євангелія. Невідомо, чи було у цей час зроблене художнє оздоблення 
Євангелія на замовлення А. Бута. Адже у своєму вкладному записі він стверджу
вав, що “оправив сріблом” Євангеліє, тоді як згідно з висновком наукового співро
бітника відділу реставрації Державного Володимиро-Суздальського історико- 
архітектурного та художнього музею-заповідника І. В. Курнікової, яка провела 
мікроскопічний та мікрохімічний аналіз проб усіх металевих накладок оправи 
Євангелія, срібла у них не виявлено. Натомість встановлено, що накладки правої 
сторони оправи містять мідь, покриту шаром позолоти, а накладки лівої сторони 
та по центру є сплавом міді з оловом (бронза), що також позолочений. Утім, неза
лежно від того, якою була насправді оправа Євангелія, подарованого А. Бутом од
ному з чигиринських храмів, сам факт цього церковного вкладу сигналізує про те, 
що подібні до цього запорожця релігійно налаштовані представники козацтва були 
духовно міцно пов’язані з Православною церквою.

Є підстави стверджувати, що у козацькому середовищі розуміння релігійної 
поведінки християнина не зводилося до формальної обрядовості й позірного до
тримання тих чи тих усталених церковних традицій. Як зазначалося, у спрямова
них до широкого козацького загалу ідейних маніфестаціях, які робили деякі пред
ставники вищої влади Війська Запорозького, йшлося про обов’язок запорожців 
конкретними справами підтримувати своїх ’’богомольців”, тобто православне ду
ховенство. На рівні “теоретичних” узагальнень козацького способу життя як хрис
тиянського служіння, що виходили від запорозьких провідників, зустрічаються 
обґрунтування необхідності морських походів запорозького флоту проти Осман
ської імперії потребою визволення з неволі християнських бранців1. Причому ко
заки під час таких бойових виправ -  як морських, так і сухопутних, на практиці 
доводили правдивість публічних заяв запорозьких гетьманів про виконання їхніми 
козаками місії християнських визволителів. Як уже згадано, були випадки, коли 
вони відмовлялися від частини здобутої здобичі, аби знайти на своїх чайках місце 
для визволених невільників.

1 Д. Барабаш до Сигізмунда III, 31 .V 1617.-8.175-176^.5.
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Прикметні риси релігійного життя та релігійності запорожців панорамно окре
слено в “Протестації-” І. Борецького та інших православних авторів від 28 квітня 
(8 травня за н. ст.) 1621 р. У цьому творі наголошено, що козаки повсякчас у пра
вославній вірі “народжуються, хрестяться і живуть. 1 живуть вони не як погани, 
а як християни, маючи священиків, навчаюсь Письма, знаючи Бога та свій закон... 
Зважмо на їхню побожність: якщо рушають на море, спочатку моляться, оголо
шують, що ідуть воювати за християнську віру, до того ж -  визволяти невільників. 
Також дають побожну обітницю наділити своєю здобиччю насамперед церкви, 
монастирі, шпиталі й духовенство. Задля свого спасіння викупають невільників. 
Будують, мурують і збагачують нові церкви та монастирі. І якщо в пустельних 
місцях пам’ятають про віру і богослужіння та засвідчують це, то на волості, 
повернувшись до своїх домів, не менш пильно цікавляться і переймаються ними, 
маючи духовних серед своїх братів і повинних”1.

Отже, з наведеного вище джерельного уривка запорожці постають глибоко ре
лігійними людьми, які мають високі чесноти християнських воїнів. Свої воєнні 
походи проти Османської імперії вони розглядають як боротьбу за християнську 
віру. Отож, ставлять собі за мету визволити з неволі бранців (заради власного ду
ховного порятунку вони також викупляють їх із неволі), обернути здобуту у боях 
військову здобич насамперед на підтримку Православної церкви, а також явити 
християнське милосердя через пожертви шпиталям. Як зразкові християни, запо
рожці вкладають кошти у спорудження церков та монастирів. Вони моляться не 
тільки перед бойовими виправами, беруть участь у богослужіннях на волості, 
а й дотримуються цих релігійних практик, перебуваючи “в пустельних місцях” -  
вочевидь на Запорожжі.

Звісно, що образ запорожців, який змалювали православні архієреї у написаній 
28 квітня (8 травня за н. ст.) 1621 р. “Протестації”, насправді ідеалізований. Проте 
він не відірваний від дійсності, адже в інших джерелах є достатньо підтверджень 
того, що описані у цьому творі прояви релігійності та хвалебних християнських 
учинків козаків безперечно мали місце в реальному житті. Що ж до наведеної 
у “Протестації” інформації про запорожців, які “в пустельних місцях пам’ятають 
про віру і богослужіння та засвідчують це” (“па ршіусії шіезсасЬ о \vierze 
у паЬогешйоте ратфац у рггуромасіащ ві?”), то важко судити, чи може бути це вказів
кою на те, що у зазначений час на Запорожжі була своя церква. Утім, не виключено, що 
окремі священики могли з тих чи тих причин з’являтися на Запорозькій Січі і виконува
ти серед козаків свої пастирські обов’язки.

На користь того, що подані у “Протестації” згадки про підтримку козаками право
славних церков, монастирів та їхнє благодійництво відображали певну тенденцію того
часного релігійного життя запорозької спільноти, можна навести приміром той факт, що 
запорожці дуже шанували Трахтемирівський монастир. Він не тільки виконував 
функції їхнього арсеналу та резиденції на волості, а й поставав для них як “патро-

1 Вопескії і іп. РгоІеЗДф і роЬоіпа ̂ ійса^а. 28.IV (8.У) 1621. -  С. 149.
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нальна святиня”1. Про орієнтації релігійної свідомості, християнські цінності та конфе
сійні пріоритети, які поставали у запорозькому середовищі, промовисто сигналізують 
джерела, що проливають світло на те, як П. Сагайдачний наприкінці життя розпорядив
ся своїм майном і статками. Як писав К. Сакович у своїх “Віршах” (1622), у цей час за
порозький гетьман:

Маетность свою роздаль, єдину на Шпиталі»,
Другую зась на Церквы, Школы, Монастырь.

И таюь все спорядивши, живота доконалъ,
При Церкви Братской честно вь ЮевЪ поховань.

В котрое ся Братство, зо всЬмъ Войскомъ вписалъ,
И на него Ялмужну значную отказалъ...

ВидЪлъ онъ и Л в о в с к о е  Б р а т с т в о ,  хоть далеко,
Церковь ихъ въ МЪстё надЬлилъ, неледаяко:
Суму значную грошій до Брацтва лекговалъ,
А жебы науки тамъ были: пилне жадалъ...

П о г р е б е н ъ  въ М о н а с т ы р и  БрацтваКіевского
На который Тисячій килка офЪровалъ,

А жебы тамъ Науки фундовано жадалъ2.
З наведених рядків видно, що П. Сагайдачний зробив чималі пожертви на бла

годійницькі цілі -  автор “Віршів” спеціально наголосив на матеріальній підтримці 
ним шпиталів. Окрім того, запорозький гетьман щедро обдарував церкви, монастирі, 
братства та школи для дітей. Зокрема, він пожертвував кошти на Київське братство, 
до якого вочевидь мав особливі теплі почуття, адже свого часу вступив до нього 
з усіма козаками Війська Запорозького, а також, про що детальніше йтиметься ниж
че, разом із київськими братчиками активно боровся за відновлення православної 
церковної ієрархії Київської миірополії. Як можна судити, П. Сагайдачний розпоря
дився, щоб його поховали при церкві Київського Братського монастиря. Згідно
з його останньою волею, він записав на цей монастир декілька тисяч злотих польсь
ких, подбавши водночас і про те, щоб матеріальну підтримку отримала Київська 
братська школа. Серед конкретних адресатів пожертв П. Сагайдачного, які засвідчу
вали його християнські чесноти та громадянську позицію, що полягала у підтримці 
Православної церкви, братств і шкільної освіти, К. Сакович назвав також кошти, 
записані жертводавцем Львівському братству, його церкві та школі.

Попри те, що оригінал тестаменту П. Сагайдачного не дійшов до наших днів, існу
ють достатньо переконливі підтвердження реальності пожертв запорозького гетьмана, 
про які згадав у своєму панегіричному творі К. Сакович. Ідеться про те, що зберігся до
кументальний запис про передачу представникам Львівського братства певної суми 
грошей (у наявних публікаціях цього д жерела є ті чи ті археографічні огріхи, зустріча

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 403.
2 Сакович К. Указ. раб. -  С. 33,36.
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ється також різне його датування: 21 липня та 24 червня 1622 р.)1. Цей запис зроблено 
виконавцями останньої волі П. Сагайдачного:

“Я, Іовь Борецкий, милостию Божиею Митрополить Киевский, Галицький 
и всея Рос ия, (sic) весполъ и Олиферъ Остаповичі Голубь, Гетманъ зо всВмъ това- 
риствомъ войска Его Королевской милости Запорозского.

Ведомо чинимъ кому то належати можеть, нинЪшнего и напотомъ будучого 
вЪку людемь, ижь мы: 1овъ Борецкий, милостию Божиею Архиепископъ, Митро
полить Киевский, Галицкий и всея Росии весполъ изъ паномъ Олиферомъ, Гетма- 
номъ и всЬмъ рицерствомъ войска Его Королевское милости Запорозского: за во
лею Бога вседержителя, въ року теперь идучомъ, тисеча шесть сотъ двадцять вто- 
ромъ, месяца априля пятого дня, отъ вечное памяти и славы несмертельное годно
го Гетмана войска Его Королевское милости Запорозкого, мужа Християнскихъ 
цноть и милостинь полного, пана Петра Конашевича Сагайдачного, при доброй 
памяти, и здоровомъ умысле, въ хоробе его будучи обраны отъ него самого жонЪ 
и повинънымъ его опекунами и всее худобы и маетности ведле уподобаня и остат
нее воли его, которую въ духовницы остатнимъ тестаментомъ запечетовалъ и спо
рядити велЪлъ, шафарми и верными деспозиторми тисячей полторы золотыхъ, 
которыхъ онъ на школу братьства Лвовского, на науку и на цвичене дЬтокь Хрис
тиянскихъ, при церкви Успения Пресвятая Богородицы, на выхованье бакаларовъ 
учоныхъ лекговалъ, и вЪчными лЪты, на пожитокь ихъ офЬровалъ”2.

З цього тексту видно, що незадовго до смерті П. Сагайдачний призначив опі
кунів своїй дружині (шляхтянці Анастасы Повченській), а також “повинним” -  
в цьому випадку своїм кревним родичам. Ними стали Київський православний 
митрополит І. Борецький, а також Олифір (Голуб). Останнього у цьому документі 
титуловано гетьманом Війська Запорозького. Проте під час складення 5 квітня (15 
квітня за н. ст.) 1622 р. П. Сагайдачним свого тестаменту О. Голуб ще не був геть
маном -  козаки вручили йому булаву тільки 4 червня 1622 р.3 Безсумнівним є те, 
що призначені П. Сагайдачним опікуни, керуючись вираженою у тестаменті геть
мана його останньою волею, передали уповноваженим представникам Львівського 
братства 1,5 тис. злотих польських. Ці кошти були призначені для організації на
вчального процесу у Львівській братській школі. Йдеться, власне, про навчання 
“християнських діток” та матеріальне утримання їхніх учителів. Отже, маємо ще 
одне підтвердження того, що П. Сагайдачний, як глибоко релігійна людина та по
літичний діяч, котрий усвідомлював суспільне значення православного шкільниц
тва в Україні, надав на цю справу велику, як на ті часи, суму грошей.

Потрібно зазначити, що П. Сагайдачний не був першим запорозьким зверхни- 
ком, котрий спрямував свої кошти на благодійництво. Є дані про те, що після того,

1 Максимович М. А. Указ. раб. -  Т. 1. -  С. 377-380; Архив ЮЗР. -  К., 1863. -  Т. 1. -  Ч. 3. -
С. 268-271.

2 Акт про передачу І. Борецьким та О. Голубом грошей Львівському братству згідно з тес- 
таментом П. Сагайдачного, 24. VI 1622 // Архив ІОЗР. -  Т. 1. -  Ч. 3. -  С. 268-269.

3 Я. Бєлецький до невідомого, 5. VI 1622 // ВіЬІіоІека Ііасг. -  Мере. № 2. -  Б. 1249-1250.
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як на початку XVII ст. гетьман Війська Запорозького Самійло Кішка повернувся з 
молдавського походу, він передав свій дім у Києві під шпитальні потреби. Причо
му С. Кішка узаконив новостворений шпиталь для козаків, виклопотавши у Сигіз- 
мунда III відповідну грамоту. Цей заклад для немічних, хворих, старих та поране
них запорожців безперешкодно функціонував упродовж декількох десятиліть, слу
гуючи для багатьох людей, у тому числі представників козацтва, повчальним при
кладом доброчинності, милосердя і християнського ставлення до ближнього. Од
нак 1636 р. над козацьким шпиталем нависла загроза, оскільки київські ченці- 
бернардинці* вирішили силою прибрати його до своїх рук. Боронячи козацький 
шпиталь від цих зазіхань, запорожці звернутися зі скаргою на дії ченців до сейму1.

Звісно, що пожертви козаків на Православну церкву, їхнє благодійництво та ін
ші прояви доброчесної поведінки християнина були результатом їхнього релігійного 
виховання, а також релігійних практик, до яких вони вдавалися упродовж свого 
життя, буваючи на богослужіннях, спілкуючись із парафіяльними священиками, 
ченцями, звертаючись до молитви тощо. На іноземців велике враження справляло 
суворе дотримання козаками постів та шанування церковних свят. Як писав Г. Боп- 
лан, “вони сповідують грецьку віру, яку по-своєму називають руською [Rus], дуже 
шанують святкові дні і дотримуються постів, які у них тривають 8 або 9 місяців на рік 
і полягають в утриманні від м’яса. Вони настільки вперті в дотриманні цієї формаль
ності, що переконують себе, ніби порятунок [їхньої душі] залежить від зміни їжі”2.

Тобто, релігійна ревність козаків, яку вони проявляли у дотриманні постів, ви
давалася автору наведених вище рядків надто суворою, а їхня віра у спасенну силу 
постів -  гіпертрофованою. Г. Боплан залишив також опис участі у церковних бо
гослужіннях та обрядах, пов’язаних з Великоднем, зокрема, мешканців Києва (се
ред яких вочевидь були і козаки). Він писав: “скажу дещо про церемонії, що від
буваються на Великдень. У Страсну Суботу вони йдуть до храму (який називають 
церквою), аби взяти участь у церемонії, що там проводиться і полягає 
в тому, що у гріб кладуть образ нашого Господа, а потім з великими урочистостя
ми виймають звідти. Після того, як цю виставу, або церемонію закінчено, усі, як 
чоловіки й жінки, так і хлопці та дівчата, опускаються навколішки перед єписко
пом (якого тут називають владикою [wladik] і подають йому яйця, пофарбовані 
у червоний або жовтий колір, промовляючи так «Христос воскрес» [Christos vos 
Christ]. Єпископ, приймаючи яйце, відповідає: «Воїстину воскрес» [Oystinos vos 
Christos] і при цьому цілується з жінками і дівчатами. Таким чином, єпископ 
менш, як за дві години, збирає 5 або 6 тис. яєць і має приємність цілувати найвро-

* Бернардинський монастир, розташований під Андріївською горою у Києві, виник у часи 
єпископату Київського католицького єпископа Боїуслава Окші-Радошевського (1618-1633 рр.). 
Неподалік цього монастиря облаштувалися єзуїти, там був їхній двір, костел і колегія. 1641 р. 
київські бернардини розпочали будівництво мурованого костелу (Білоус Н. Киш наприкінці XV -  
у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. -  К., 2008. -  С. 73).

1 Інструкція запорозьким послам Б. Гридкевичу, Я. Савичу, Г. Нужному на теперішній вар
шавський сейм, 30.ХІ 1636 // АбАО. -  А2. -  Икрв. № 3036. -  Б. 119.

2 Боплан Г. Л. де. Опис України. -  К., 1990. -  С. 30.
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дливіших жінок і дівчат, які є в церкві. Правда, йому певною мірою було б незру
чно, та й неприємно цілувати старих жінок, але він спритно і швидко розрізняє їх: 
коли бачить обличчя, яке йому не подобається, простягає для поцілунку лише ру
ку. Так, як я оце розповів, робив у Києві митрополит, що зветься Могила 
[Мофііііа], який є главою усіх єпископів, так само робить і найбідніший парафія
льний священик, якого вони називають «господин» [(кюро^]”1.

Попри поверховість цього опису, в якому каламутно описано обряд винесення 
з вівтаря Плащаниці під час вечерні у Велику П’ятницю (за словами автора, 
у Страсну Суботу) та прагнення Г. Боплана зацікавити читача курйозами (він на
тякав, що, мовляв, у православному храмі як архієреї, так і прості священики на
самперед норовили поцілуватися з найвродливішими жінками та дівчатами, які 
прийшли на святкове богослужіння), в наведеному тексті слушно відзначено вели
ку урочистіть великодньої служби у православному храмі, згадано пасхальні кра
шанки (їх освячують із закінченням літургії у Велику Суботу, а по закінченні пас
хальної утрені дарують один одному), слова пасхального вітання та великодній 
обряд христосування. Усе це сприяло духовному очищенню та єднанню право
славних українців, у тому числі представників козацтва.

Про характерну для православного населення України атмосферу релігійного 
життя, у якій перебували і запорожці, можна почерпнути цінну інформацію із по
дорожнього щоденника П. Алепського. Щоправда, в цьому джерелі є чимало пе
ребільшень і легенд, надмірної авторської захопленості та риторичної повчальнос
ті. Приміром, попри те, що П. Алепський ступив на землю, де недавно вирували 
багаторічні спустошливі бойові дії, він зобразив Україну як унікальну християнсь
ку країну, де успішно вирішено проблему матеріального утримання сиріт та бідно
ти (“Знай читачу, що по всій країні козаків, у кожному місті й у кожному селі, від
разу коло мосту чи в середмісті, збудовано для їхніх бідняків і сиріт притулки, 
знадвору на цих будинках висить безліч образів. Хто до них навідується, подає 
милостиню -  не так, як у країні волохів та молдован, де вони жебрають по церквах 
і заважають людям молитися, через те що їх багато; а скільки в країні козаків не
щасних, один Усевишній Бог відає; це здебільшого осиротілі діти, голота”)2. Вод
ночас у щоденнику П. Алепського є записи, що доволі об’єктивно відображають 
дійсність, особливо у тих місцях цього твору, де авторські нотатки постали як фік
сація безпосередніх вражень іноземця, котрому випала нагода близько ознайоми
тися з життям іншого народу. Наприклад, навряд чи можна запідозрити П. Алеп
ського у навмисному перекрученні фактів чи фальші, коли він, як людина арабсь
кого Сходу, дивувався світлим волоссям місцевих дітей, описував властиву для 
їхнього віку поведінку при появі гостей, а також констатував багатодітність україн
ських родин (“Чи не в кожній козацькій оселі дивуєшся достаткові, а найдужче -  
кількості дітей, до десятка й понад те, з такою білявою чуприною, що ми називали

1 Там само.-С. 80-81.
2 Халебський П. Україна -  земля козаків. Подорожній щоденник / Упоряд. М. О. Рябий. -  К., 

2008.-С . 212-213.
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дітей дідусями. Різниця між ними у вікові -  один рочок, вони йдуть драбинкою 
один по одному, що нас вельми розчулювало. Діти вибігали з осель на вулицю 
подивитися на нас, та радше ми тими дітьми щиро милувалися: з одного краю сто
їть найвищенький, а з протилежного -  найнижченький, нехай благословить їх 
Творець!”)1. Автор щоденника цілком слушно зауважив також свободолюбство 
українців, які піднялися на визвольну війну проти гніту “ляхів”*

Серед речей, що привертали пильну увагу молодого архідиякона із свити Ан- 
тиохійського патріарха Макарія -  П. Алепського -  і про які він писав із зацікавле
ністю обізнаної людини, котра фіксує і тлумачить факти, а не вигадує їх, було від
правлення богослужінь в українських церквах, релігійні церемонії та обряди пра
вославних українців. Наприклад, П. Алепський доволі об’єктивно передав у своє
му щоденнику гостре враження, яке на нього та його супутників справила церков
ної відправа у Рашкові -  першому українському місті, яке побачив автор щоден
ника. Він зафіксував таке: “Напередодні четвертої неділі по П’ятдесятниці ми від
стояли в них повечірню, уранці -  надранню, а потому -  обідню, яка тривала до 
полудня. Отут уперше настав для нас час потрудитися у поті лиця, бо в усіх коза
цьких церквах до землі московитів нема на чому сидіти, навіть для архієреїв. Уяви 
собі, читачу: вони стоять од початку до кінця служби незворушно, немов камінні, 
безупинно доземно кланяються й усі гуртом, ніби з єдиних уст, співають молитви, 
і найдивовижніше, що в усьому цьому беруть участь і маленькі діти. О Боже, Бо
же! Як довго тривають у них молитви, співи й сама літургія!

Та ніщо так не дивувало нас, як врода маленьких хлопчиків і їхній спів, що 
линув із самого серця, у гармонії зі старшими.

Справді спів козаків утішає душу й відганяє журбу, бо він приємний, іде від 
усього серця й неначе з єдиних уст. Вони дуже люблять співати за нотами ніжні 
й солодкі мелодії.

Починаючи з Рашкова й по всій землі русів, тобто козаків, ми помітили пречу
дову рису, що збудила у нас подив: усі вони, за винятком небагатьох, навіть біль- 
шина їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та 
церковні піснеспіви; крім того, панотці не залишають сиріт напризволяще, аби ті 
невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти”2.

1 Халебський П. Україна -  земля козаків. Подорожній щоденник. -  С. 94.
* Серед причин, які спонукали козаків повстати проти поляків, П. Алепський особливо на

голошував на релігійних утисках православних. Причому автор щоденника вважав за потрібне 
підтвердити свою розповідь про це фантастичними вигадками щодо звірств католиків, які наса
джували свою віру православним українцям. Як він зазначив, “козаки мусили слухати звернені до 
них казання ксьондзів-єзуїтів, які прагнули усіх православних винищити й поробити їх прихиль
никами Папи. Сорок років тому вони дійшли до того, що зруйнували всі їхні церкви, припинив
ши в них службу Божу, і у своєму безбожництві й тиранстві навіть спалили митрополита козаць
кої землі вкупі з одинадцятьма єпископами та панотцями, підсмажуючи у вогні на залізних пру
тах, -  безчестя і жахи, яких не творили свого часу ідолопоклонники” (Халебський П. Україна -  
земля козаків. Подорожній щоденник. -  С. 40).

2 Там само. -  С. 24-26.
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Як бачимо, релігійна ревність православних українців глибоко вразила вихо
ваного в родині ієрарха Східної Церкви П. Алепського, який, схоже, сприйняв спі
льну з рашківчанами літургію як тяжке для себе фізичне випробування. У пізні
ших записах його щоденника також постає щирий подив П. Алепського та його 
супутників стійкістю українців, які під час літургії кріпили свій дух, цілковито 
зосереджуючись на богослужінні і не зважаючи на жодні фізичні навантаження. 
Враження про гідну подиву витривалість місцевих прочан, цілком зосереджених 
на церковній службі та молитві, П. Алепський виніс і під кінець дуже довгої літур
гії в Умані, коли у нього та його супутників ноги “поробилися неслухняними ВІД 
тривалого стояння”, тоді як православні мешканці цього міста зовсім не зважали 
на подібні дрібниці (“Ти міг би, читачу, бачити, як стоять вони в церкві незрушно, 
наче камінні. Ми ж тяженько страждали від утоми, аж душа нам краялася від зне
моги і млости. Але з їхнього боку, як уже згадувано, ми бачимо надзвичайні побо
жність, богобоязливість і смиренність”)1.

Що ж до розповіді П. Алепського про його перше враження про богослужіння 
в Україні, яке він побачив у Рашкові, то, як можна переконатися з його щоденника, 
присутні у храмі місцеві люди аж до завершення служби невтомно молилися, били 
поклони, злагоджено і піднесено співали. Утім, як можна судити, окремим особам 
допомагали виробити звичку регулярно відвідувати богослужіння не тільки особис
та релігійна ревність і побожність, а й загальна атмосфера морального осуду у сус
пільстві щодо тих, хто не надто охоче відвідував церкву. Прикметно, що П. Алепсь
кий, який, як уже зазначено, не цурався перебільшень, писав про те, що, мовляв, 
у кожній тогочасній українській церкві практикували ганебні публічні покарання 
для недбалих у вірі прихожая (“Знай, читачу, що на вхідних дверях кожної з церков 
козацьких висить ланцюг, на взір отого, що ним приковують за шию бранців. Ми 
запитали, навіщо він, і нам відповіли, що кожному, хто не приходить до церкви удо
світа, після того як покличе богомольців дзвін на надранню, накладають на шию 
оцей ланцюг на увесь день і грішник залишається розіп’ятим на дверній стулці, не 
маючи змоги поворухнутися. Це його покута”). Водночас автор щоденника визна
вав, що серед козаків траплялися і маловіри. Він зазначав, що деякі жінки, чоловіки 
яких були “п’яницями й маловірними”, заради порятунку душі своїх п’яниць і мало
вірів прохали в Антиохійського патріарха для них відпускні грамоти2.

Хоч би там як, а на богослужіння у Рашкові, про яке писав П. Алепський, лю
ди прийшли вочевидь добровільно, а не зі страху перед якимось покаранням. На 
церковній службі було також багато маленьких дітей, які не відставали у молитві 
та поклонах від дорослих. Спів хлопчиків (серед яких, отже, були і майбутні коза
ки) зворушував своєю красою, безпосередністю та щирістю. Іноземця вразив та
кож хоровий спів дорослих, що видався йому ніжним та солодкоголосим, а на
тхненність цього співу розвіювала журбу. Подив П. Алепського викликав і висо-

__________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Там само. -  С. 77,78.
2 Там само. -  С. 68,228.
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кий ступінь загальної грамотності українців, у тому числі серед жінок, добре 
знання ними церковних служб та церковних пісноспівів, а також належне піклу
вання у суспільстві про долю сиріт. Автор щоденника зауважив також, що меш
канці українських поселень зазвичай зустрічали Антиохійського патріарха з ко
рогвами, хрестами, свічками, хлібом (“аби він родив удосталь”), доземно кланяли
ся ієрарху Східної Церкви, прагнули отримати патріарше благословення, цілували 
хрест та праву руку патріарха*. Козаки у війську також поспішали поцілувати 
патріарху руку, впавши перед ним на коліна1.

Є достатньо очевидним, що запорожці, для яких згадані вище релігійні прак
тики були звичними з дитинства, мали розвинену релігійну свідомість та чуття 
глибинного духовного зв’язку зі своїми православними земляками. Тим часом ри
си православної конфесійної ідентичності українців, що впали в очі П. Алепсько- 
му у 1650-х роках, а саме -  духовне очищення та згуртування вірних Православної 
церкви через ревне богослужіння і подолання власних індивідуальних фізичних 
слабкостей у релігійній громаді, інструментом для чого був як певний усталений 
порядок відправлення літургії, так і особливий український мелос, хоровий спів, 
що гармонізували та естетизували богослужіння, кріпили дух його учасників і на
давали глибинної психологічної проникливості спільній молитві, вочевидь виник
ли не у роки Національно-визвольної війни, утім, як і не в найближчі десятиліття 
напередодні. Вочевидь це був результат вікової традиції православ’я на українсь
ких теренах. Отож для козаків, які були невід’ємною частиною українського сус
пільства, що сформувало особливу православну релігійну ідентичність, право
славна релігія була рідною. Відтак спроби замаху на неї запорожці сприймали як 
посягання на спільне духовне начало українців, що породжувало чи не фанатизм 
в обстоюванні ними інтересів Православної церкви і, безсумнівно, давало виразну 
проекцію на їхню політичну самосвідомость.

Козаки контактували з духовенством не тільки під час богослужінь у храмах. 
Адже представники православного духовенства іноді брали участь у козацьких 
радах, які відбувалися в польових умовах. Про те, який вплив на запорожців спра
вляли такі візити до них православного духовенства, можна судити, зокрема, з по
відомлення кореспондента С. Конецьпольського -  шляхтича Павловського про 
відвідання у серпні 1633 р. митрополитом П. Могилою козацької ради, що відбу

’ Описуючи релігійний ентузіазм православних українців та церемоніальні прикмети їхніх 
зустрічей з Антиохійським патріархом, П. Алепський, зокрема, зазначив: “Вони приходили гур
тами, випереджаючи одні одних, аби стати під патріарше благословення й поцілувати хрест 
у правиці нашого владики. Коли ми проїздили шляхом, то вони, загледівши хрест на тичині, по
лишали косовицю, поверталися обличчями до сходу, із жінками й дітьми, та творили хресне зна
мення; чоловіки й парубки полишали коси й наввипередки бігли, щоб патріарх поблагословив їх. 
Зустрічні подорожні зсідали з коней чи виходили з карет заздалегідь, ставали на узбіччі рядами, 
шапкували, поки не проїде попри них наш владика патріарх. Вони доземно кланялися, відтак 
підходили, цілували хрест, патріархову правицю й відходили” (Халебський П. Україна -  земля 
козаків. Подорожній щоденник. -  С. 29,78—80).

1 Там само. -  С. 110.
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валася неподалік Переяслава. Згідно з цим джерелом, за декілька кілометрів від 
місця проведення ради митрополита церемоніально зустрів запорозький гетьман 
А. Гаврилович у супроводі декількох кінних корогв. П. Могила постав перед коза
ками, учасниками ради, у розкішному митрополичому облаченні. Священики, які 
його супроводжували, упродовж години виконували пісноспіви. По цьому розпо
чалася церемонія цілування усіма козаками хреста та руки митрополита. Потім П. 
Могила з великою процесією рушив до запорозьких гармат і освятив їх. Митропо
лит благословив козаків на війну із Московською державою1.

Із наведеної вище інформації неважко переконатися, що козаки з належною 
шанобливістю сприйняли приїзд до них православного архієрея, взявши участь 
в усіх здійснених ним та його духовенством церемоніях. На релігійну свідомість 
та релігійні почуття православних козаків вочевидь неабияк вплинуло те, що ко
жен із них індивідуально поцілував митрополичий хрест і руку митрополита, 
а також взяв участь в освяченні гармат, що символізували воєнну потугу і славу 
запорозького війська. Не менш значущим для віруючих козаків, які ішли на війну, 
було почути благословення православного митрополита.

Те, що сполучені віссю Дніпра корпоративний осідок козаків -  Запорожжя 
і давній центр православ’я українських земель -  Київ із його церквами, монасти
рями, чудотворними мощами печерських святих лежали порівняно недалеко один 
від одного, а запорожці часто відвідували це місто (деякі з них мешкали у ньому), 
безперечно справляло вплив на релігійну свідомість козаків. Опосередкованим 
підтвердженням цього може бути той факт, що запорожці потрапили в оповіді про 
релігійні чуда, пов’язані з шанованими київськими святинями. Йдеться, зокрема, 
про записаний архімандритом Києво-Печерського монастиря П. Могилою переказ, 
згідно з яким під час страшної бурі на морі козаки врятувалися від загибелі, звер
нувшись із молитвою до Бога і прохаючи про заступництво Печерську Богороди
цю та архістратига Михаїла2. Серед десятків чуд, описи яких увійшли до виданого 
1638 р. у Києві твору “Тератургіма” Афанасія Кальнофойського3, також є описи 
чудесного зцілення козаків, які зверталися з молитвою та покаянням до ченців Ки- 
єво-Печерського монастиря4.

Отже, є підстави стверджувати, що запорозькі козаки вирізнялися доволі ви
соким ступенем релігійності. У їхній моральній свідомості були закорінені хрис
тиянські цінності, відображенням чого стали, зокрема, як їхні матеріальні пожерт
ви на користь Православної церкви, благодійницво, так і обітниці, які вони давали, 
вирушаючи у бойові походи проти “невірних”, визволення ними заради порятунку 
власної душі полонених. Сприйняття козаками Війська Запорозького православної 
віри як рідної для руського народу спричинило те, що вони активно включилися

__________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Павловський до С. Конецьпольського, близько кінця серпня 1633 р. -  8.137.
2 Архив ЮЗР. -  Ч. 1. -  Т. 8. -  С. 69,70.
3 Там же. -  Ч. 1. -  Т. 8. -  С. 478-504.
4 Докладніше див.: Огогсіоткі М. Кеіі^іа і Когасгугпа 7арогс«ка КгесгуровроШеі ф 

ріетге] роїкдае XVII \vieku. -  в. 232-235.
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в рух за конфесійну свободу православних і ставали на оборону прав Православної 
церкви. Набуті у першій половині XVII ст. риси релігійної свідомості козаків, їхня 
релігійна поведінка, а також конфесійні орієнтації збереглися і розвинулися 
в подальшому у їхньому історичному бутті*.

4. Руська віра як фактор політичної самосвідомості запорозької спільнота 
після відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії

Джерела дають підстави стверджувати, що запорозькі козаки -  головна опора 
Православної церкви у постберестейський час -  вирізнялися розвиненим чуттям 
належності до православної віросповідної спільноти руського народу. Як зазнача
лося, у перші десятиліття XVII ст. козаки мали розвинену релігійну свідомість, 
трималися православної віри і вважали землею вітчизни насамперед Подніпров’я, 
з яким якнайтісніше були пов’язані їхні корпоративні інтереси. Водночас віроспо
відний горизонт запорожців не збігався з Україною однієї ріки -  Дніпра, а сягав 
конфесійних меж “усієї Русі”. Таку русько-православну орієнтацію політичної 
свідомості козаків переконливо підтверджують джерела 1620-х -  1630-х років. 
Йдеться, зокрема, про документи козацьких рад та представників владного прово
ду Війська Запорозького, що окреслюють позиції запорожців, які вони займали 
у боротьбі за конфесійні права православних. Зосередившись на найбільш значу
щих, на нашу думку, фактах, спробуємо окреслити роль православної віри русько
го народу -  руської віри як істотного компонента політичної самосвідомості запо
рожців у час, що настав по відновленні 1620 р. православної церковної ієрархії 
(детальніше про висвячення Єрусалимським патріархом Феофаном православних 
архієреїв Київської митрополії, участь козаків у боротьбі православних за свою 
конфесійну свободу у другому десятилітті XVII ст., а також напередодні Хотинсь
кої битви 1621 р. детальніше йтиметься у ч. II книги). Потрібно також дати відпо
відь на запитання, чи були козаки маріонетками в руках православного духовенст
ва, на чому наполягали тогочасні уніатські автори.

Які настрої, уявлення та переконання, що творили “руськість” індивідуальної 
самосвідомості козаків, проявлялися у їхньому середовищі невдовзі по відновленні 
православної церковної ієрархії в Україні? Певне уявлення про це може дати лист 
козака Івана (?) Мітли до Київського митрополита І. Борецького (квітень 1621 р.)1. 
Про автора цього листа відомостей не збереглося. Не виключено, що свого часу він 
був старшиною у Війську Запорозькому. Принаймні в одному з документів за 
1613 р. згадується якийсь “полковник Мітла із тисячею людей свавільного козацг-

* Серед присвячених цій темі праць, які вийшли друком останнім часом, див., напр.: Кузь- 
мук О. С. “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в 
ХУІІ-ХУІП ст.: еволюція взаємовідносин; Гурбик А. О. Звичаєво-правова культура запорозького 
козацтва // Історія українського козацтва: Нариси у двох томах. -  К., 2007. -  Т. 2. -  С. 137-140.

1 Мітла до І. Борецького, 12(22).IV 1621 // АОМ>. -  АЯ. -  Ог. II. Исрв. № 744. -  Б. 1-2.
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ва”1. Пишучи свого листа, І. Мітла вважав за потрібне засвідчити шану І. Боре
цькому від імені “усього товариства, своєї братії.., від старшого до найнижчого”. 
Тобто цей документ відображає не тільки особистісне сприйняття І. Мітлою актуа
льних для нього питань конфесійного та політичного життя, а дає також достатньо 
широкий зріз політичної і релігійної свідомості запорозької спільноти загалом.

Отже, І. Мітла емоційно переживав власну причетність до православної віро
сповідної спільноти. Через це звістку про успішну відправу Константинопольсь
ким патріархом “при доброму здоров’ї” урочистої літургії на Великдень він підне
сено сприйняв як велику радість і втіху для “усієї Русі”. Для І. Мітли православ
ний світ, інституційні символи якого він убачав у Православній церкві та Війську 
Запорозькому, перебував під загрозою ворогів “нашої віри”. Гонителями ж віри 
цей козак називав “ляхів”. З одного боку, під “ляхами”-супостатами він розумів, 
головно, католицькі клерикальні кола, а також владну верхівку Речі Посполитої.
І. Мітла виходив із того, що польська влада хоче уникнути війни з Туреччиною, 
знехтувавши інтересами православних*. З іншого боку, для автора листа до Київ
ського митрополита існували також “ляхи”, яких він сприймав достатньо толе
рантно. Адже у деяких їхніх поглядах він знаходив точки дотику з власними пере
конаннями. Це були “ляхи”, котрі, так само як і українські православні шляхтичі -  
“наша шляхта”, засуджували протиправні дії єзуїтів щодо православних у Вінниці 
(“ті їхні єзуїтські справи і самі ляхи не хвалять”).

І. Мітла розглядав загрозу, що нависла над православними від “противників 
нашої віри”, як привід для згуртування лав православного табору, насамперед ко
заків Війська Запорозького. Він сподівався на пастирський авторитет І. Боре
цького у справі зміцнення духу запорожців та їхньої консолідації: “А те все слу
жить нам пересторогою -  пам’ятати про їхню несамовитість і зневагу, у своїх 
справах не зупинятися, а, мабуть, стати і дбати, один біля одного. І зволь, в[аша] 
м[илосте], наших товаришів пп. отаманів напучувати своїми повчаннями, щоб не 
були лінивими і завжди слухняними до ради в[ашої] м[илості] як свого пастиря... 
на те будете, в[аша] м[илість], нам давати благословення, щоб не дали чинити 
кривди, а стали при своїй правді і нічого не давали урвати від себе. А що ще нам

__________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Загорський до невідомого, 4.ХІІ 1613 // Жерела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  С. 127.
’ Образ головного ворога православних, у тому числі запорозьких козаків, І. Мітла виснову

вав із фактів і чуток, пов’язаних з підготовкою Речі Посполитої до війни з Османською імперією, 
а також загальною геополітичною ситуацією у Європі, що складалася на той час. Стосовно цього 
він, зокрема, повідомляв своєму адресатові: “Доношу до відомості, що за раду мають і хочуть 
мати вожді, противники нашої віри -  ляхи, у чому не можуть між собою погодитися. Що прине
сено їм листа від папи і віддано [його] краківському єпископу, а краківський єпископ відіслав 
[його] до львівського архієпископа. Ті ж мали між собою раду і не могли на ній [дійти] одностай
ної згоди. Як чути, знову якнайшвидше відправляють до свого папи, бо, як чути, і певно, що 
Й[ого] Королівська] М[илість] та увесь коронний сенат уклали перемир’я з неприятелем Святого 
Хреста, тобто Турчином. А то не для чого іншого, єдине щоб нам яким-небудь способом досади
ти і піднестися над нами. Маючи всіляке взаєморозуміння, добиватимуться того якимсь спосо
бом, щоб ми мали порозуміння з неприятелем, і теж кажуть, що Москва піддалася під владу Ту
рецького” (Мітла до І. Борецького, 12 (22).ІУ 1621. -  в. 1).
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дано, про що знаю -  тепер нам добре відкритих двоє райських воріт: нам направо, 
до раю, а ляхам -  наліво, до пекла” .

Як бачимо, обстоювана І. Мітлою радикальна, або козацька, версія належності 
до руського народу передбачала різке розмежування за конфесійною ознакою на 
“своїх” і “чужих”, войовничу і чи не фанатичну переконаність в істинності та без
умовній надійності власної моральної основи -  “своєї правди”, а також готовність 
згуртовано захищати інтереси православних. У цьому можна вбачати також по
тужний прояв оптимізму, спричинений великим успіхом боротьби учасників руху 
за конфесійну свободу православних -  відновленням в Україні та Білорусії право
славної церковної ієрархії.

Продемонстрований І. Мітлою палкий релігійний ентузіазм вочевидь виростав 
із глибокого закорінення у його свідомості соціально-психологічних установок, 
світоглядних орієнтацій та переконань, засвоєних як духовна та культурна тради
ція руського народу. Відтак рішуча налаштованість І. Мітли, як і його численних 
товаришів, на захист Православної церкви не могла бути наслідком тільки агітації 
православного духовенства, у чому звинувачували останнє його опоненти. Відпо
відаючи на такі закиди, І. Борецький та деякі інші православні ієрархи заперечува
ли, що козаки ”е простаками, котрі через необізнаність і відсутність розуму керу
ються настановами духовенства”, і доводили це, зокрема, тим, що “Ще до того, як 
ми стали такими [духовними] зверхниками і раніше, аніж завітали до Києва та на 
Україну, ще до того, як превелебний архієпископ Мелетій Смотрицысий відвідав 
Київ, вони обстоювали свою віру, писали [на її захист], посилали [послів] і проси
ли. Широко про це відомо і звісно. До [усього] цього не те, щоб їх спонукало ду
ховенство, а вони самі пильнують за ним, як і за міщанами, напучують, ба, й по
грожують [їм], аби не було жодного відступу у вірі і щоб не спілкуватися з відсту
пниками уніатами”2.

Звісно, що автори цих слів -  церковні ієрархи, висвячення яких патріархом 
Феофаном вважали незаконним уніати та урядова сторона, прагнули не афішувати 
свій вплив на козаків, котрі допомогли їм здобути духовну владу. Тим часом 
у церковно-релігійній сфері вплив цих православних пастирів на запорозьке сере
довище об’єктивно був неуникним. Водночас є підстави стверджувати, що полі
тична лінія Війська Запорозького на захист Православної церкви, яка визначилася 
невдовзі по Берестеській церковній унії 1596 р., не була результатом підбурювань 
та агітації православного духовенства, на чому наполягали його ідейні противни
ки. Вище православне духовенство не могло нав’язувати свою політичну волю 
запорожцям, православна релігійна свідомість яких була істотним елементом 
їхньої політичної ідентичності. Відтак вони не тільки твердо трималися за тради
ційну православну віру руського народу, а й пильно стежили за тим, щоб їхнє 
духовенство зберігало вірність Православній церкві.

1 Мітла до І. Борецького, 12 (22).ІУ 1621. -  Б. 1-2.
2 Вопескі А і іп. Р кЛ е^ф  і роЬоіпа ̂ ійса^а. 28.IV (8.У) 1621. -  С. 149,150.
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Політичні позиції запорожців щодо православного конфесійного питання 
по завершенні Хотинської війни 1621 р.

Щойно лишень завершилися бої з армією Османа II під Хотином та був укла
дений польсько-турецький мир, як запорожці 11 жовтня 1621 р. ще у своєму хо
тинському таборі провели козацьку раду. На ній було вирішено спорядити посоль
ство до короля і сейму. До ухваленої радою інструкції послам Війська Запорозько
го додали пункт щодо православного конфесійного питання. Козаки просили ко
ролевича Владислава, коронного підчашого Станіслава Любомирського, який ви
конував функції коронного польного гетьмана (у той час коронний польний геть
ман Станіслав Конецьпольський перебував у турецькому полоні, в який потрапив 
під час Цецорської битви 1620 р.), а також сеймових комісарів -  учасників Хотин
ської битви 1621 р., щоб вони посприяли позитивному вирішенню королем право
славного конфесійного питання. Запорожці сподівалися, що Сигізмунд III візьме 
до уваги “криваві заслуги та вірність”, засвідчені ними на полях Хотинської війни, 
а відтак -  зволить “заспокоїти” православну віру і підвердить козацькі станові во- 
льності. Серед іншого, в посольській інструкції козаки Війська Запорозького ви
магали від польської влади передачі їм якого-небудь українського міста (претен
дували на Бориспіль) із тим, щоб на доходи від нього утримувати своїх товаришів, 
які у боях із ворогом отримали поранення і стали інвалідами. Запорожці розрахо
вували, що польська влада дозволить їм безперешкодно мешкати у королівських, 
князівських, шляхетських і церковних маєтностях, заборонить польським жовні
рам військові постої у Київському воєводстві тощо1.

Проте король, який вдало скористався козацьким військом для відбиття на
ступу армії Османа II на Річ Посполиту, не бачив потреби іти козакам назустріч. 
Він доручив своїм комісарам пояснити їм, що при його правлінні нікому немає 
жодного безправ’я і примусу у сфері релігії. Це стосується також козаків, які не 
мали і не матимуть у подальшому від короля жодного приниження на релігійному 
ґрунті. Що ж до інших найбільш принципових козацьких вимог, то Сигізмунд III 
також вважав їх безпідставними, або такими, що суперечать праву, або ж належать 
до компетенції сейму. Приміром, порушене запорожцями питання про викорис
тання ними Трахтемирівського монастиря під шпитальні потреби Сигізмунд III 
переадресував до сейму, а стосовно передачі їм Борисполя зазначив, що це місто 
має статус приватновласницького і за законами Речі Посполитої король не має 
права відбирати його у шляхетського власника. Оскільки Сигізмунд III не бажав 
мати у майбутньому більше, аніж три тисячі козаків, записаних у спеціальний ре
єстр і взятих під жорсткий урядовий контроль, то він виходив з того, що десятки 
тисяч запорожців -  учасників Хотинської війни потрібно позбавити козацького 
статусу та підпорядкувати владі панів. Задля практичного виконання цих радика

__________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Інструкція Війська Запорозького своїм послам до короля та польського сейму, 1621 // Же- 
рела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  С. 251-252; Tretiak J. Historia wojny chocimskiej (1621). -  
Dodatki. IV.-S. 208-209.
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льних планів він вирішив провести із запорожцями відповідну урядову комісію, 
яка мана керуватися його настановами та втілити у життя невигідну для козацтва 
польсько-запорозьку Роставицьку угоду 1619 р.1

Вже у січні 1622 р. до Києва прибули комісари від короля та сейму -  київський 
каштелян Гаврило Гойський, київський підкоморій Стефан Немирич, володимирсь- 
кий підкоморій Роман Гойський, київський земський суддя Ян Аксак, київський 
стольник Захарій Єловицький та шляхтич Ян Бєлецький. Вони привезли запорож
цям гроші, які змушені буж їм пообіцяти ще сеймові комісари під час Хотинської 
битви. Утім, головним завданням посланих до Києва урядових комісарів було інше, 
а саме -  провести з козаками урядову комісію, щоб затвердити Роставицьку угоду, 
а також зафіксувати у новій угоді положення, згідно з яким чисельність козацького 
реєстрового війська не могла перевищувати три тисячі осіб. 12 січня комісари зу
стрілися у Київському замку з представниками запорозького гетьмана П. Сагайдач
ного (на той на час він тяжко хворів через отримане під Хотином поранення) на чолі 
з Іваном Одинцем. Однак посланці П. Сагайдачного відмовилися приступати до 
проведення комісії, посилаючись на те, що не мають на це повноважень від свого 
гетьмана та усього Війська Запорозького. І. Одинець, запорозький військовий писар 
Лаврентій Пашковський та інші члени їхньої делегації' попросили комісарів дати їм 
письмовий перелік умов, на основі якого останні збираються проводити комісію 
(ішлося, власне, про офіційну інструкцію, яку мали комісари).

Отримавши 13 січня від комісарів відповідний документ (вочевидь його ко
пію), ті представники козацької старшини, які з’їхалися до Києва, того ж таки дня 
провели на березі Дніпра нараду. На ній було вироблено політичну позицію запо
розької сторони щодо проведення урядової комісії та ухвалено письмову відповідь 
комісарам, яку їм вручив писар Л. Пашковський. Серед іншого, у цій відповіді за
порожці писали про своє прикре враження тим, що попри тягарі війни з турками, 
які вони 1621 р. винесли нас своїх плечах, захищаючи Річ Посполиту, їх змушують 
до проведення урядової комісії. Козаки заявили, що вважають нечинною Ростави
цьку угоду 1619 р., виконання умов якої їм хоче нав’язати польська влада. Вони 
аргументували свою позицію тим, що зазначена угода не набула політико-правової 
сили через практичне ігнорування відповідного документа сторонами, які його 
підписали. По-перше, польський уряд вчасно не виплатив запорожцям передбаче
ну Роставицькою угодою платню (жолд); по-друге, ця обставина спричинила те, 
що частина козаків змушена була порушити зафіксовану в угоді заборону ходити 
у морські походи проти турків. Тобто, запорозька сторона фактично оголосила 
Роставицьку угоду денонсованою. Козаки вважали неприйнятною вимогу польсь
кої влади обмежити їхню чисельність трьома тисячами осіб. Вони звертали увагу 
на геополітичну помилковість цієї вимоги, апелюючи до воєнно-політичних уроків 
останніх воєн Речі Посполитої. На переконання запорожців, із 3-тисячним козаць

1 Інформація королівським комісарам щодо винагороди запорозьким козакам і рішення сто
совно подальшої їхньої служби, 28.Х 1621 // Жерела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  С. 253-255.
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ких військом аж ніяк не можна було б розраховувати на перемогу ані в польсько- 
московській війні 1617-1618 рр., ані у Хотинській війні 1621 р. Автори відповіді 
комісарам зазначили, що усі питання, пов’язані з проведенням урядової комісії, 
правомочна розглядати тільки загальна козацька рада, яку можна буде скликати не 
раніше весни. Тобто, вони офіційно відмовилися проводити урядову комісію із 
комісарами, які прибули до Києва.

У документі, що розглядаємо, велику увагу приділено окресленню політичних 
позицій козаків Війська Запорозького, спрямованих на справедливе вирішення 
у Речі Посполитій православного конфесійного питання. Козаки зауважували, що 
не погоджуються із відповіддю, яку вони отримали на зроблене ними у жовтні
1621 р. під Хотином подання до короля (у січневій 1622 р. письмовій відповіді 
запорожців урядовим комісарам зазначено, що їхнє жовтневе 1621 р. звернення до 
короля було також адресоване комісарам, як представникам “коронних станів”). 
Ідеться про тезу Сигізмунда ПІ, згідно з якою за його правління у Речі Посполитій 
руському народу не чиняться жодні утиски*. Спростовуючи це твердження, запо
рожці наводили конкретні приклади кричущих порушень прав православних як 
у коронних воєводствах, так і на землях Великого князівства Литовського -  Пере
мишлі, Сокалі, Вільно, Мопшеві, Орші, Пінську та інших містах. У козацькій від
повіді комісарам наголошено, що у королівщинах, а також духовних і світських 
маєтностях, де живуть представники руського народу, терплять “великі утиски 
духовні і посполиті люди, наша братія, пограбовані у [своїх] маєтностях і мордо
вані тюрмами, зносять і ганебно терплять тиранське побиття, безправне притяг
нення до суду, видання мандатів і універсалів з канцелярії Й[ого] Королівської] 
М[илості], турбування і ганебне ославлення невинних осіб -  попри право і нашу 
коронну вольність. І зовсім чи можна коли-небудь повірити, що наша братія, не
винний руський народ, у державах Й[ого] Королівської] М[илості] [пробуває] під 
володарем і народом, який є і славиться християнським, бореться за християнську 
віру -  [про] таке мало знає історія. А якщо ж Й[ого] Королівська] М[илість], наш 
м[илостивий] Володар, як кажете нам, козакам, в[аші] м[илості], наші милостиві 
пани, ніколи не ламав віри й обіцяє не ламати, [то] бачить Бог і відає увесь світ, 
що козаки не є поганської, або якоїсь нової сектантської [віри], а старожитного 
богослужіння і віросповідання східної католицької Церкви разом зі своєю братією, 
усім руським народом, в руських кордонах держав Його Королівської Милості, 
також і де-інде християнської віри, котрої якщо не ламав [король] і не хоче ламати 
нам, козакам, [то] покірно просимо, нехай же і нашій братії не ламає і увесь русь

* В інструкції урядових комісарів, з якою вони 13 січня 1622 р. ознайомили запорожців, 
пункт щодо православного релігійного питання викладено так: “На подані запорозькими козака
ми просьби, якщо [вони] будуть їх згадувати, комісари від імені К[ороля] Й[ого] М[илості] да
дуть таку відповідь. Насамперед щодо релігії: як Його Королівська М[илість] при своєму волода
рюванні насправді не чинитить нікому безправ’я і приневолення, так і запорозькі козаки щодо 
цього [і] раніше не мали жодного приниження, і не матимуть [його] в подальшому” (Комісія
з козаками, вчинена у січні місяці 1622 року // ВІЬ1і(Лека СгаП. -  Мере. № 206. -  Б. 537-537 ш . в.)
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кий народ, своїх вірних підданих, навічно заспокоїть і належних пастирів дозво
лить, [а] відступників знесе з Церкви і з руських церковних маєтностей. Якщо ж не 
дарує заспокоєння нашій братії, не з б о л и т ь  [його] дарувати, вочевидь Й[ого] 
Королівська] М[илість], наш милостивий Володар мислить усіх зробити козаками 
задля збереження і дотримання старожитньої віри”1.

З наведеного вище тексту неважко переконатися, що запорожці усвідомлюва
ли себе невід’ємною частиною віросповідної спільноти руського народу у межах 
проживання православного населення на українських та білоруських землях. Ко
заки наголосили, що сповідують не якусь окрему віру -  язичницьку або нововит- 
ворену сектантську, а так само, як і увесь руський народ Речі Посполитої, нале
жать до Східної Церкви. Тобто вони чітко означили свою належність до право
славної віросповідної спільноти руського народу, яка є частиною світової христи
янської спільноти. Хоча запорожці погоджувалися, що особисто вони не зазнають 
утисків у вірі, однак аж ніяк не бажали миритися з тим, що їхня “братія” -  насам
перед непривілейовані соціальні стани руського народу, зазнають переслідувань та 
утисків за православну віру. Через це автори відповіді урядовим комісарам звернули 
увагу на історичний парадокс: християни-православні зазнають жорстоких релігій
них переслідувань у християнській Речі Посполитій. Запорожці із сарказмом заува
жили, що така політика Сигізмунда III спрямована на те, щоб підштовхувати прос
тий православний люд ставати козаками, оскільки тільки у такий спосіб вони змо
жуть захистити свої релігійні переконання та зберегти вірність православ’ю.

Козаки зверталися до урядових комісарів із проханням, щоб вони передали 
королю та сенату свої вимоги-прохання про офіційне визнання і підтвердження 
православним їхніх конфесійних прав та забезпечення вірним Православної церк
ви свободи совісті. Запорожці наполягали на неприпустимості насильницького 
навернення в унію православного духовенства, виступали проти нав’язування офі
ційною Варшавою церковних архієреїв без згоди на це руському народу, що під
тверджувала практика останніх десятиліть, які минули після Берестейського цер
ковного собору 1596 р. Тим часом, на переконання запорозької сторони, це супе
речить правовим нормам, які випливають з акту Люблінської унії 1569 р. про вхо
дження “руських держав” до Корони, а також усталеній серед православних полі- 
тико-правовій традиції. Козаки вимагали, щоб висвячені Єрусалимським патріар
хом Феофаном митрополит і владики безперешкодно володіли належними їм цер
ковними маєтносгями, а також домагалися офіційного підтвердження цього коро
лем. Ще однією вимогою, на якій наполягали запорожці, було те, щоб із них са
мих, православного духовенства, а також усього руського народу були зняті на
клепницькі звинувачення у зраді, безпідставність яких, наголошували автори до
кумента, підверджують приклади героїчної боротьби запорожців (“за молитвами

1 Комісія з козаками, вчинена у січні місяці 1622 року // ВіЬ1к№ка Сгагі. -  Исрв. № 206. -  
Б. 533-542,543-545. Див. також: Беджицька А. Звіт про роботу козацької комісії у Києві у січні 
1622 року. Документ // ЗНТШ. -  Т. ССЬІІ. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних 
дисциплін. -  Львів, 2006. -  С. 523-526,527.
274



Частина перша. Зародження процесів націотворення..

наших святих отців і духовних, наших належних пастирів”) із ворогами Речі По
сполитої, у тому числі під час Хотинської війни1.

Через кільканадцять днів по проведенні старшинської ради у Києві православне 
конфесійне питання порушив П. Сагайдачний у своєму листі від 26 січня 1622 р., 
адресованому пальному литовському гетьману князю Криштофу II Радзівіллу2, який 
був одним із найбільш впливих магнатів Речі Посполитої (1635 р. отримав булаву 
великого литовського гетьмана) та лідером протестантів Великого князівства Ли
товського. Перш ніж детальніше розглянути згаданий вище лист, зазначимо, що зве
рнення П. Сагайдачного до К. Радзівілла -  керівника протестантської опозиції Вели
кого князівства Литовського не було випадковим. Адже ще 1599 р. представники 
магнатерії та шляхетства православного і протестантського віросповідань коронних 
та литовських земель Речі Посполитої уклали у Вільно союз (унію). Його метою 
були взаємна політична підтримка та захист православних і протестантів від утисків 
й дискримінації насамперед із боку католицьких світських та духовних кіл. Ішлося, 
зокрема, про забезпечення свободи віросповідання для православних і протестантів, 
потребу добитися від польського короля, який мав право подавати “духовні хліби” -  
надавати бенефіції людям православної віри, припинити дискримінацію представ
ників панівного соціального стану за релігійною ознакою щодо їхнього доступу до 
“сенаторських місць, сановництв, урядів, старосте, оренд і до ініпих вигідних 
обов’язків”. Відтак православні та протестанти зобов’язувалися діяти узгоджено, 
надавати одні одним допомогу, використовувати для досягнення своїх цілей полі
тичну трибуну сеймиків і сейму, звертатися до короля тощо. У випадку, якщо кон
фесійним інтересам учасників цієї політичної унії загрожуватиме заборона богослу
жіння, насильницьке захоплення маєтностей православних церков і протестантських 
зборів, або якась інша велика небезпека, то їм усім належало безвідмовно поспішати 
на допомогу, “як на гасіння пожежі”. На з’їзді православних та протестантів у Віль
но було створено керівний орган -  інститут Генеральних провізорів. До них, як до 
першої інстанції, мали звертатися скривджені через релігійні утиски. Було сформу
льовано думку, що в разі потреби генеральні провізори православного та протеста
нтського віросповідань можуть особисто (або ж їхні представники) брати участь у 
церковних синодах своїх союзників. Усього генеральними провізорами стали 128 
осіб включно з трьома православними сенаторами -  київським воєводою князем 
Костянтином Острозьким, волинським воєводою князем Олександром Острозьким і 
брацлавським каштеляном Григорієм Сангушко-Кошерським. Серед вельми впли
вових магнатів і сановників із боку протестантів був, зокрема, сенатор, віленський 
воєвода князь Криштоф І Радзівілл “Перун” (генеральними провізорами стали аж 
два десятки сенаторів-протестантів)3.

1 Комісія з козаками, вчинена у січні місяці 1622 року. -  Б. 545 от. в. -  547 от. 8.
2 П. Сагайдачний до К. Радзівілла, 13 (23)Л 1622// АСАО.-АШ-D z.il.-Ифв.№ 804.-Б . 1.
3 Унія їхмосців панів сенаторів і рицарського стану грецького та євангелістського віроспові

дань обидвох народів Корони Польської і Великого князівства Литовського, 1599 // АбАО. -  
АЯ. -  Т>г. II. -  Юсрз. -  № 406. -  & 1-10.
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Криштоф II Радзівім

У спеціальній літературі висловлено думку, що ефективність уже згаданого 
православно-протестантського союзу виявилася незначною. На заваді цьому стало 
те, що великою мірою завдяки зусиллям князя К. Острозького, який перебував під 
впливом протестантських ідей, 1599 р. у Вільно було також розпочато обговорен
ня ідеї церковної унії між православними і протестантами. Причому її реалізація 
вимагала від православних значно більше релігійно-догматичних поступок проте- 
стантантам, аніж це було зроблено на користь Католицької церкви під час Берес
тейської церковної унії. Відтак православне духовенство не підтримало цю ідею. 
Така невдача могла охолодити стосунки між православними і протестантами, 
а також реально дискредитувала православну аристократію, яка продемонструвала 
схильність до унії Православної церкви та Церкви протестантів1.

Водночас подальший розвиток подій довів живучість ідеї політичного союзу 
православних і протестантів. Адже за умов фактичного домінування у Речі Поспо
литій Католицької церкви, яка посідала привілейоване становище в державі, закрі
плення за католиками політичних та інших переваг порівняно з особами інших 
віросповідань, а також наявності релігійних переслідувань і дискримінації, котрих 
зазнавали православні й протестанти*, вони об’єктивно були зацікавлені у полі-

1 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 
ХУНст.).-С. 98-100.

* Релігійні утиски православних та протестантів відбувалися попри те, що засаду свободи віро
сповідання та релігійної толерантності щодо шляхти некатолицьких конфесій було декларовано в 
акті Варшавської конфедерації 1573 р., який набув значення чинного закону після включення його 
до сеймових конституцій, а також Генрикових статей, що визначали фундаментальні засади полі
тичного устрою держави, на дотримання яких присягали польські королі. З часом релігійна свобода 
стала привілеєм не тільки шляхти, а й міщан королівських міст, особливо великих (ВалксИ 1, 
ЬеіпосЬпкі В., РіОггак М. Historiaustrojuiprawapolslciego.-Waтszawa, 1996. — Б. 209,210).
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точній співпраці між собою задля спільного захисту своїх конфесійних інтересів. 
Із висвяченням 1620 р. в Україні Єрусалимським патріархом Феофаном правосла
вних церковних архієреїв у Речі Посполитій виникла нова політико-конфесійна 
ситуація, пов’язана з появою вищих архієреїв оновленої Руської церкви, які спира
лися на політичну та воєнну підтримку козаків Війська Запорозького. Причому 
запорожці, які фактично забезпечили організаційне відродження Православної 
церкви, являли собою принципово нову політичну силу порівняно із старим пра
вославним нобілітетом. Якщо останній упродовж декількох десятиліть по Берес
тейському церковному соборі 1596 р. не тільки продемонстрував свою політико- 
конфесійну крихкість, оскільки втратив за цей час потужних магнатів та багатьох 
шляхтичів, які перейшли у католицизм, а також вирізнявся політичним конформі
змом, схильністю до компромісів і не бажав великих потрясінь, борючись за вирі
шення православного конфесійного питання у Речі Посполитій при опорі на ін
струментарій шляхетського парламентаризму, то козаки Війська Запорозького, 
котрі стояли за нововисвяченими православними архієреєми на чолі з Київським 
митрополитом І. Борецьким, вирізнялися політичною рішучістю, послідовністю, 
мали реальну воєнну силу і владу на Подніпров’ї і були готові йти до останнього 
у боротьбі за православну віру. Звісно, що згадані вище зміни у політичному житті 
України не могли залишитися непоміченими для протестантів Великого князівства 
Литовського. Відтак між І. Борецьким та гетьманом Війська Запорозького Яковом 
Бородавкою з одного боку, а також К. Радзівіллом як впливовим магнатом, санов
ником і протестантським лідером Великого князівства Литовського з іншого боку 
було встановлено політичні контакти (детальніше про це йтиметься у ч. II книги). 
Така співпраця на політичному рівні запорозьких гетьманів, а також Київського 
митрополита з К. Радзівіллом тривала упродовж багатьох років. Не в останню чер
гу завдяки цьому голос православних політиків, які боролися за конфесійну 
свободу руського народу, насамперед запорозьких козаків, вочевидь ставав 
вагомішим для польської влади (звісно, що контакти запорозьких гетьманів із 
К. Радзівіллом не обмежувалися лише конфесійною темою).

Прикметно, що з часом І. Борецький налагодив із К. Радзівіллом вельми до
вірливі відносини. Відтак він звертався до цього литовського магната навіть задля 
вирішення певних приватних питань -  як своїх власних, так і тих, що стосувалися 
деяких запорожців. Це підтверджує лист І. Борецького до К. Радзівілла, написаний 
ним у жовтні 1629 р. У ньому Київський митрополит повідомляв своєму адресату, 
що має двох синів, народжених у шлюбі за часів своєї молодості. Сини І. Борець
кого навчалися “вільним наукам”, і батько сподівався, що вони підуть обраним ним 
самим шляхом духовного служіння руському народу. Однак, як писав розчарова
ний життєвим вибором своїх нащадків І. Борецький, оскільки шляхи Господні не
збагненні, то його сини не побажали продовжити навчання і не захотіли мати ду
ховну кар’єру. Натомість вони воліли служити “у світському стані Всемогутньому 
Богу, милій Вітчизні та Речі Посполитій”. Через це Київський митрополит зверта-
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вся до К. Радзівілла, прохаючи його взяти свого старшого сина Стефана, а разом
з ним і сина Михайла Зубовича Білаша* -  “шляхетного чоловіка, молодця Війська 
Запорозького” -  на службу до свого магнатського двору1. Тобто, в цьому випадку 
йдеться про те, що на ґрунті політичних контактів між чільними представниками 
православних і протестантантських діячів певною мірою проявилися типові для 
тогочасного суспільства зв’язки кліентарного штабу, що пов’язували особу з її 
патроном. Потрібно зазначити, що І. Борецький у пошуках протекції К. Радзівілла 
для своїх близьких і знайомих був не надто оригінальним. Адже цим шляхом ішов 
також його опонент -  Київський уніатський єпископ Й. Рутський. У березні того ж 
таки 1629 р. він клопотався перед К. Радзівіллом про гідне влаштування при його 
дворі Ярослава Потія, якого послав туди його батько -  берестейський підсудок 
Потій. И. Рутський особливо наголошував, що Я. Потій є онуком уніатського мит
рополита Іпатія Потія, який був “великою людиною”: берестейським каштеляном, 
Київським митрополитом, Володимирським владикою. Як вважав Й. Рутський, 
подібний блискучий послужний список діда повинен посприяти кар’єрному зрос
танню його онука2.

Отже, 26 січня 1622 р. запорозький гетьман П. Сагайдачний письмово зверну
вся до К. Радзівілла, вбачаючи у ньому впливового політичного союзника козаків 
Війська Запорозького у їхній боротьбі за конфесійні інтереси православних. Ети
кетно подякувавши К. Радзівіллу за те, що напередодні Хотинської війни 1621 р. 
він звернувся із закликом до його попередника на гетьманському посту (Я. Боро
давки) та запорожців боротися проти ворогів короля і Речі Посполитої, а також 
усіх християн, що, мовляв, їх неабияк надихнуло, П. Сагайдачний повторно висло
вив вдячність К. Радзівіллу за привітання козаків із перемогою. Запорозький геть
ман фактично наголосив на тому, що козаки засвідчили громадянське служіння 
Вітчизні своєю вірністю та відвагою на полях Хотинської війни, у якій вони взяли 
гору над ворогом.

П. Сагайдачний, який згадав про політичні контакти литовського гетьмана із 
запорозьким гетьманом Я. Бородавкою, фактично підтвердив спадковість вищої 
влади Війська Запорозького та її політичної лінії. Він просив К. Радзівілла полі
тичними методами підтримати козаків, оскільки вони вирішили звернутися з ви
могами (“петиціями”) до короля щодо “заспокоєння нашої старожитньої грецької 
релігії”. У листі П. Сагайдачного наголошено на потребі “скинути з шиї” Право
славної церкви та руського народу декількох відступників-уніатів -  митрополита 
і єпископів. Натомість, зазначав запорозький гетьман, конче потрібно домогтися 
від польської влади визнання того, що православні, згідно зі своїми правами та 
багатовіковою конфесійною традицією, повинні мати духовенство, підпорядкова

* Зубовичі (Білаші) належали до житомирської замкової шляхти та боярства (Яковенко Н. М. 
Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна У країна). -  С. 249.

' І. Борецький до К. Радзівілла, З (13?).Х 1629 // АбАО. -  АН -  V. -  Юсрв. -  № 1150. -  
Б. 5-6.

2 Й. Рутський до К. Радзівілла, 14.111 1629 // А вА О .-А ^-Е й. V,-Шсрв. 13512. -  & 1.
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не “східному патріарху”. Конкретизуючи цю вимогу, автор листа писав, що запоро
жці стоять на тому, аби офіційна Варшава визнала “нововисвячених велебним Єру
салимським патріархом саме нам належних пастирів -  отця Борецького, отця Смот- 
рицького та інших, митрополита і єпископів, -  знявши з них та з нас [звинувачення] 
у турецькій зраді”. Як неспростовний доказ безпідставності звинувачень у зрадни
цькій діяльності на користь турків, що були висунуті їхніми противниками на адресу 
православних архієреїв та запорожців, П. Сагайдачний наводив факт визначної во
єнної послуги козацького війська королю та Речі Посполитій під час недавньої війни 
із турками. Відтак, він формулював ще одну вимогу, на якій наполягали запорожці: 
затвердити новисвячених православних архієреїв на їхніх “духовних столицях”1.

Неважко переконатися, що П. Сагайдачний прагнув використати політичну 
вагу та авторитет литовського гетьмана і лідера протестантів Великого князівства 
Литовського для відповідного впливу на короля з тим, аби він прийняв вигідні для 
православних рішення щодо православного конфесійного питання. Причому 
П. Сагайдачний навів перелік головних вимог козаків до політичного центру Речі 
Посполитої, які збігалися з тими вимогами, що їх було передано урядовим коміса
рам у Києві 13 січня. Йдеться про неприпустимість нав’язувати руському народові 
Уніатську церкву, а також про наполягання запорожців на тому, що, з огляду на 
давні політичні права та велику релігійну традицію православних, польська влада 
мусить офіційно визнати нововисвячених Єрусалимським патріархом православ
них церковних архієреїв, зняти з останніх (а також запорожців) абсурдне звинува
чення у турецькій зраді, надати православному митрополиту та єпископам політи- 
ко-правове підтвердження їхніх кафедр і церковних маєтностей. Тобто, владний 
провід Війська Запорозького вдавався до різних методів та інструментів політич
ної боротьби, намагаючись реалізувати на практиці свою програму захисту конфе
сійних прав православних, що була ухвалена на старшинській раді у Києві в січні 
1622 р. Утім, ключові пункти цієї програми запорожці сформулювали для себе 
і обстоювали їх ще у попередні роки. Що ж до вимог про визнання польським уря
дом православних церковних архієреїв і зняття з них звинувачень у зрадницькій 
діяльності, то вони стали для козаків гаслами політичної боротьби вже після від
новлення Єрусалимським патріархом Феофаном православної церковної ієрархії 
Київської митрополії.

П. Сагайдачний та інші запорозькі старшини безперечно узгоджували та коор
динували з І. Борецьким свої політичні позиції щодо православного конфесійного 
питання. У цьому можна переконатися з листа Київського митрополита до К. Ра- 
дзівілла, написаного у січні 1622 р. І. Борецький інформував свого адресата про 
відправлення запорожцями своїх послів до Сигізмунда III з розрахунком на те, що 
король “заспокоїть наш народ у [його] старожитній релігії і нас, убогих духовних, 
своїх вірних богомольців, у наших урядах Східної Церкви та підпорядкування; 
зволить розпорядитися скасувати універсали [про] вигадані наклепи у турецькій

1 П. Сагайдачний до К. Радзівілла, 13 (23).1 1622. -  в. 1.
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зраді”. Як бачимо, І. Борецький навів у своєму листі ті самі вимоги, які висували 
до політичного центру Речі Посполитої запорожці. Причому він, як і П. Сагайдач
ний, просив К. Радзівілла, аби той поклопотався про згадані питання перед коро
лем. Окрім цього, І. Борецький хотів заручитися підтримкою литовського гетьмана 
щодо практичного утвердження своєї митрополичої влади (“влади, даної нам від 
Господа Бога”) на білоруських землях. І. Борецький просив К. Радзівілла, щоб він 
своїм листом утвердив на Слуцькому протопопстві о. Андрія Мужиловського 
(священика слуцької церкви св. Спаса) для здійснення усілякого церковного на
гляду в Слуцькій діоцезії1.

Очевидно у лютому 1622 р. запорозькі посли вже були у Варшаві. Залишаєть
ся невідомим, як саме польська влада відреагувала на їхні конфесійні вимоги. 
Утім, із фактів пізнішого часу стає зрозумілим, що посли Війська Запорозького не 
домоглися виконання цих вимог. Напевно деякі завдання свого посольства їм вда
лося виконати. Принаймні дехто з тих, хто спілкуватися із членами запорозького 
посольства, стверджував, що вони, мовляв, покинули польську столицю вельми 
задоволені. Під час свого перебування у Варшаві козацькі посли, серед іншого, 
порушили перед представниками польської влади питання про участь запорозько
го війська у війні проти Швеції з використанням їхніх бойових човнів, які вони 
оперативно обіцяли доставити до Орші. Однак ця ініціатива викликала занепоко
єння у шляхетських власників Великого князівства Литовського, які боялися роз
орення своїх маєтків козаками. Такі побоювання поділяв також Сигізмунд III2.

Боротьба козаків за права православних напередодні, під час, 
а також після сейму 1623р.

Усвідомлення запорожцями того, що 1621 р. вони відіграли визначну роль 
у захисті Речі Посполитої від турецької агресії, породжувало у них сподівання на 
гідну оцінку польською владою заслуг козацької зброї. Відтак запорозькі козаки 
сподівалися не тільки на задоволення офіційною Варшавою своїх станово- 
корпоративних інтересів, а й справедливе вирішення православного конфесійного 
питання, в чому були зацікавлені усі учасники руху за конфесійну свободу право
славних. У православному таборі особливо великі очікування щодо цього були 
пов’язані з проведенням повоєнного сейму 1623 р.

За спостереженням М. Грушевського, після смерті П. Сагайдачного (гетьман 
помер 20 квітня 1622 р.) І. Борецький активно розгорнув політичну підготовку до 
боротьби за конфесійні права православних на сеймі, який мав розпочати свою 
роботу 1623 р. Наприкінці 1622 р. Київський митрополит опублікував адресований 
польському королю твір “Ішіїйсагіа”, в якому, зокрема, спростував звинувачення

1 М. Смотрицький до К. Радзівілла, 12(21?).11622//А вА Л -А ІІ.-D z.il.-Мере. №803.-Б. 1.
2 А. Госевський до К. Радзівілла, 14.Ш 1622 // АбАО. -  АЯ. -  Пг. V. -  Якрв. № 4560. -  Б. 48; 

Сигізмунд ПІ до Л. Гембіцького, 2.VIII1622 // АбАИ. -  Ехй-апеа. -102/63.
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Іов Борецький. Розпис собору Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві

на адресу православних та Єрусалимського патріарха Феофана у підривній діяль
ності проти Речі Посполитій на користь турків, а також виправдовував висвячення 
Феофаном православних архієреїв. Невдовзі з православного табору вийшов дру
ком ще один твір -  “Зирріісагіа”, в якому гостро засуджено унію та урядову полі
тику, спрямовану на ліквідацію православної віри руського народу. Викладені 
у цьому творі яскраві приклади утисків православних за віру, а також політичні 
аргументи про необхідність “заспокоїти” у цьому плані руський народ були вико
ристані православними учасниками сейму 1623 р. Оскільки на гетьманському по
сту у Війську Запорозькому не було політично сильної постаті, адже влада в ньому 
опинилася в руках О. Голуба -  представника інтересів “черні”, тобто козацьких 
низів (яка цікавилася “питаннями жолудовими більше ніж національними”), то 
напередодні сейму 1623 р. провід над політично активними силами українського 
суспільства, котрі боролися за православну віру, цілковито перейшов до І. Борець
кого (він “став рішучо на чолі релігійно-національного українського руху. Новий 
гетьман (О. Голуб. -П . С.) не мав відповідного авторитету і стояв на другім пляні, 
але колишній львівський дідаскал на митрополичім столі «второго Єрусалима» 
держав ся гідно і опираючи ся на співчутє козацької старшини, сміло прийняв на 
себе ролю духовного провідника України”). Через те, що запорозьких послів на 
сеймі 1623 р. спіткала невдача, О. Голуб втратив гетьманську булаву, а новим ге
тьманом став представник заможного козацтва Михайло Дорошенко1.

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 487-499,509.
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Справді, І. Борецький активно готувався до сейму 1623 р. з тим, аби на ньому 
могли бути прийняті рішення, які влаштували б православну спільноту. Що ж до 
твердження М. Грушевського про втрату О. Голубом гетьманської булави через 
неспроможність козацьких послів на сеймі домогтися виконання поставлених пе
ред ними завдань, то воно помилкове. Адже насправді, як буде показано нижче,
О. Голуб втратив владу у Війську Запорозькому ще до відкриття сейму 1623 р. 
Немає також підстав убачати у політичній діяльності запорозької влади у час, що 
розглядаємо, ознаки політичної індиферентності, кволості та відсутності політич
ної волі у справі боротьби за інтереси православних.

Певне світло на політичні настрої в козацькому середовищі після смерті 
П. Сагайдачного проливає інформація, наведена у листі Київського католицького 
єпископа Боїуслава Радошевського до київського воєводи Томаша Замойського 
від 27 травня 1622 р. Б. Радошевський писав, що запорожці чекають на обрання 
свого гетьмана на козацькій раді, яка має відбутися над р. Кагарлик. Серед них 
уже розпочалася боротьба за владу і є особи, котрі не приховують свого пристрас
ного бажання здобути гетьманську булаву. Тим часом представники православно
го духовенства підтримують кандидатів на гетьманство з огляду на завдання захи
сту інтересів Православної церкви. Уся запорозька старшина заявила про свій на
мір рішуче боротися за православну віру і щодо цього усіх “тягне за собою за во
лосся”. Б. Радошевський за завданням Сигізмунда III прозондував настрої серед 
козацтва, аби з’ясувати, чи готові вони знову воювати проти Московської держави
з огляду на можливість відповідної заборони Єрусалимського патріарха. Щодо 
цього Київський католицький єпископ зауважив: “як я зміг зрозуміти, не тільки 
патріарх, а й сам ангел не утримав би їх від такої ласої експедиції'”. Тим часом 
православне духовенство попереджало козаків про можливість загальмування 
процесу “заспокоєння православної релігії”1.

Щодо останнього, то не виключено, що православні церковні ієрархи побою
валися, аби концентрування запорозьких сил на новій польсько-московській війні 
не спричинило відкладення у довгу шухляду вирішення православного конфесій
ного питання у Речі Посполитій. Хоч би там як, а представники православного 
духовенства безперечно були зацікавлені у максимальній мобілізації запорозького 
козацтва на боротьбу за інтереси своєї Церкви, що відобразилося також і в адресо
ваній до претендентів на гетьманську булаву та усіх козаків їхній проправославній 
агітації. Що ж до зауваженого (і вочевидь гіпертрофованого) Б. Радошевським 
палкого бажання запорожців іти на війну проти одновірців -  православних Мос
ковської держави, причому попри усі можливі контраргументи релігійного харак- 
те-ру, -  то у ньому можна вбачати виразний сигнал того, що у політичній самосві
домості запорожців існував глибокий етнокультурний, ментальний та політичний 
вододіл, який розмежовував із царськими підданими.

1 Б. Радошевський до Т. Замойського, 27. V 1622 // АвМ). Мере. № 739. -  Б. 5,6.
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4 червня 1622 р. на козацькій раді, що відбулася над р. Кагарлик, в атмосфері 
гострої боротьби за владу у Війську Запорозькому гетьманом обрали О. Голуба. 
Через брак джерел немає можливості судити про усі нюанси конфесійної його 
політики. Водночас є достатньо очевидним, що О. Голуб продемонстрував відда
ність політичній лінії своїх попередників на гетьманському посту, спрямованій на 
захист інтересів Православної церкви. У листі, що являв собою політичні зо
бов’язання, які брала на себе запорозька сторона перед польським урядом, і який
4 червня 1622 р. козаки вручили королівським комісарам -  київському хорунжому 
Федору Єльцю, королівському дворянину Яну Бєлецькому та шляхтичу Миколаю 
Корицькому, -  був пункт про “заспокоєння” православної релігії, визнання поль
ською владою висвячених Єрусалимським патріархом Феофаном православних 
архієреїв, а також підтвердження їм церковних маетностей. Запорожці мали намір 
домогтися виконання своїх вимог на найближчому сеймі і просили комісарів 
повідомити про це офіційну Варшаву1.

4 червня О. Голуб від імені козаків усього Війська Запорозького написав листа 
до Сигізмунда III. У ньому було наголошено, що після тяжких ратних трудів, 
а також втрат, яких запорожці зазнали 1621 р. у самовідданій боротьбі проти “во
рога Святого Хреста”, вони не сподівалися на проведення з ними урядових комі
сій, котрі “чинять сум’яття серед народу”. Щодо православного конфесійного пи
тання, то козаки давали зрозуміти Сигізмунду ПІ, що обов’язково порушать його 
на найближчому сеймі через своїх послів. Вони висловлювали надію, що король 
врешті-решт виконає відповідні свої обіцянки, які він дав публічно (“В інших на
ших потребах, вже від давніх літ маючи обітниці В[ашої] Королівської] 
М[илості], н[ашого] м[илостивого] Володаря, щодо поліпшення свобод, заспоко
єння грецької релігії та інших -  не набридаючи нині В[ашій] К[оролівській] 
М[илості], дасть Бог, на майбутній сейм неодмінно пошлемо товаришів з-посеред 
себе з наполегливими проханнями”)2.

Прикметно, що в роботі уже згаданої козацької ради взяв участь Київський 
митрополит І. Борецький. Повідомлення про це навів М. Смотрицький у листі до 
А. Мужиловського, написаному в червні 1622 р. Автор цього листа зазначив, що 
він особисто вирішив не кати разом із митрополитом на козацьку раду, аби не 
дати уніатам зайвий привід для огульних звинувачень православних архієреїв 
у підбурюванні козаків до буніу. М. Смотрицький наголосив, що присутній на 
козацькій раді над Кагарликом королівський посол Бартоломій Обалковський пе
редав І. Борецькому королівський ґлейт (охоронну грамоту), яким йому гаранто
вано особисту безпеку по прибутті Варшаву на сейм. Впадає в очі, що запорожці 
не пристали на пропозицію комісарів, які пропонували їм відправити разом із ни
ми своїх послів до короля. У відповідь комісарам вони зауважили: “Досить ми по

1 Лист козаків Бійська Запорозького до королівських комісарів, 4.VI 1622 // Biblioteka 
Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 1247,1248.

2 О. Голуб до Сигізмувда Ш, 4.VI 1622 // Biblioteka PAN Krak6w. -  Rkps. № 1051. -  S. 459 
zw. s., 460.

283



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

сипали своєї братії, тепер подивимося, чого ви доб’єтеся, [як] тільки виконаєте [усе] 
гаразд, то швидко повертайтеся”. Звідси випливає, що запорожці були розчаровані 
політичною непоступливістю Сигізмунда ПІ. Відтак вони вдалися до своєрідного 
політичного демаршу, не побажавши контактувати з королем через своїх послів. 
У листі М. Смотрицького до А. Мужшювського є інформація, що певною мірою 
проливає світло на діяльність представників православного табору напередодні сей
му, спрямовану на забезпечення підтримки їхніх конфесійних вимог. Ідеться про те, 
що козаки, а також І. Борецький шукали цієї підтримки серед найбільш авторитет
них у Речі Посполитої політичних діячів. Отож вони написали листи до багатьох 
сенаторів, порушивши в них питання про скасування королівських універсалів про
ти православних архієреїв, неправдиво звинувачених у зраді Вітчизни1.

Отже, для практичного втілення у життя конфесійних вимог, з якими запоро
жці ознайомили королівських комісарів 4 червня 1622 р., потрібні були впливові 
політичні союзники. Чи не тому О. Голуб волів налагодити відносини з К. Радзі- 
віллом? Це підтверджує лист І. Борецького до К. Радзівілла, написаний у вересні 
1622 р., тобто через декілька місяців по здобупі О. Голубом гетьманської булави. 
У ньому І. Борецький спочатку висловив вдячність лідеру протестантів Великого 
князівства Литовського за затвердження на Слуцькому протопопстві А. Мужилов- 
ського, а по цьому зазначив: запорозький гетьман Олифір Остапович Голуб “з усім 
товариством” бажає співпрацювати з К. Радзівіллом так само плідно, як це робили 
його “предки” -  запорозькі гетьмани2.

У джерелах збереглася інформація про вибухонебезпечну політичну обстанов
ку в запорозькому середовищі восени 1622 р. Зокрема, про це надійшли відповідні 
повідомлення до К. Радзівілла. Шляхтич Мартин Броневський писав до литовсько
го гетьмана у своєму листі від 18 листопада 1622 р., що запорозький гетьман, ім’я 
якого він не зазначив, вдається до небезпечних для політичного режиму Речі По
сполитої бунтівних дій. Цьому гетьману стало відомо про плани королівського 
двору усунути його від влади у Війську Запорозькому. Через це він зібрав козаць
ку раду, на яку прибули понад 60 тис. осіб. Із цієї ради було відправлено послів до 
донських козаків із закликом прислати своє військо до запорожців. За словами 
М. Броневського, запорозький гетьман, “маючи за собою чернь, вдався до скли
кання якихось нових рад, які не знаю чим завершаться”. Тим часом його козаки, 
котрі були у Києві, схопили чотирьох ченців, які за дозволом “київського єписко
па” увійшли до Софійського собору для богослужіння, і утопили їх у Дніпрі3.

Згаданий у цьому джерелі інцидент у Софійському соборі спалахнув на свято 
Різдва Пресвятої Богородиці, тобто 18 вересня (8 вересня за ст. ст.) 1622 р. На
справді він не мав такої трагічної розв’язки і був спрямований проти уніатських

1 М. Смотрицький до А. Мужиловського, червень 1622 р. // АбАІ). -  А Я. -  Т)г. II. Бирріе- 
тепШш. -  Юсрв. № 333. -Б . 1,2.

2 І. Борецький до К. Радзівілла, 24 (?).ІХ 1622 // АвАВ. -  АІІ -  Е>г. II. -  Мере. № 837. -  & 1.
3 М. Броневський до К. Радзівілла, 18.ХІ 1622 // АбАІ). -  АЯ. -  Е)г. V. -  № 1419. -

Б. 320.
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ченців. Згідно з версією Київського уніатського митрополита Й. Рутського, після 
виголошеної І. Борецьким проповіді в храмі (“у своїй церкві”), підбурені нею кия
ни, серед яких було багато козаків на чолі з київським отаманом Соляником, ру
шили до Софійського собору. Там вони зустріли представників уніатського духо
венства, які розпочинали богослужіння. Православні міщани та київські козаки 
схопили чотирьох ченців-уніатів. Вони били їх киями та обухами, порвали на них 
одяг, провели через усе місто й кинули до “козацької тюрми”. Під час цих завору
шень був пограбований двір уніатського митрополита1. Згодом запорожці 
ув’язнили захоплених уніатських ченців у Трахтемирові і відпустили їх тільки на 
прохання І. Борецького. Згаданим інцидентом скористався Сигізмунд III під час 
сейму 1623 р. (розпочав свою роботу 24 січня) для звинувачень православних іє
рархів у неправомірному підбурюванні запорозьких козаків2.

Хто ж був гетьманом, який, за словами М. Броневського, закликав собі на до
помогу донських козаків, готувався зібрати якісь політично підозрілі козацькі ра
ди, а його козаки вчиняли насильство над конфесійно чужими їм ченцями у Со
фійському соборі? У джерелах є дані про те, що після того, як О. Голубу стало ві
домо про листування представників польської влади із запорозькою старшиною 
щодо його скинення з гетьманства, він вирішив рушити разом із донськими коза
ками у морський похід. Аби не допустити такого розвитку подій, що спричинило б 
загострення відносин між Річчю Посполитою та Османською імперією, київський 
воєвода Т. Замойський та князь Крипггоф Збаразький спромоглися умовити влітку
1622 р. запорожців не іти на море (козакам було надано 50 тис. злотих жолду). 
Тим часом у донесеннях, які надходили до московського царя про піднесення во
сени 1622 р. боротьби українського козацтва за православну віру, зустрічається 
вказівка на те, що гетьманом, який розсилав листи до запорожців, а також донців 
із закликом до боротьби з тими, хто переслідує “грецьку віру”, був Богдан Конша. 
Гасло оборони православної віри прозвучало також на одній із козацьких рад, що 
відбулася у жовтні 1622 р.4

Не виключено, що Б. Конша міг узяти булаву запорозького гетьмана у жовтні- 
листопаді 1622 р. (О. Голуб знову на певний час отримав владу у Війську Запоро
зькому влітку 1624 р., однак після морського походу, який відбувся, судячи з усьо
го, у липні цього ж року, він “на Запорожжі склав із себе старшинство”, а гетьма
ном став Григорій Чорний із Черкас)5. Принаймні у грудні 1622 р. його гетьмансь
кий провід є безсумнівним. 29 грудня 1622 р. він, як запорозький гетьман, поста

___________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Й. Рутський до JI. Гембіцького, 8.ХІ 1622 // AGAD. -  Extranea. -104/63.
2 PietrzakJ. W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  S. 21; Drozdowski M. 

Religia і Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej poHowie XVII wieku. -  C. 122.
3 PietrzakJ. W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  Wroclaw, 1987. -  

S. 18,19.
4 Drozdowski M. Religia і Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej potlowie 

XVII wieku. -  S. 118,119.
5 Київський війт, бурмистр і радці до Т. Замойського, 5.ІХ 1624 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. 

№ 337. -  S. 38.
285



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

вив свій підпис під листом Війська Запорозького, адресованим сеймові1. Написан
ням цього листа підготовка Б. Конші до політичної боротьби козаків на сеймі
1623 р. не завершилася. 28 січня 1623 р., тобто через декілька днів по відкритті 
сеймових засідань, він написав у Черкасах листа до К. Радзівілла. У ньому запоро
зький гетьман зазначав, що уніати -  “відступники від нашої Руської Церкви” не
правдиво звинуватили Київського митрополита І. Борецького, а також Полоцького 
архієпископа М. Смотрицького, які під час подій, пов’язаних із Хотинською вій
ною, начебто контактували з противником і зрадили Вітчизну. Відтак із Коронної 
та Литовської канцелярій були видані королівські універсали, згідно з якими пра
вославних архієреїв без “суду і права” оголошено зрадниками Вітчизни. Автор 
листа повідомляв К. Радзівіллу, що І. Борецький та М. Смотрицький їдуть до Вар
шави, аби перед королем та учасниками сейму довести свою невинуватість. 
Б. Конша ручався за їхню доброчесність, запевняючи К. Радзівілла, що за
І. Борецьким та М. Смотрицьким немає і тіні провини, як “за поштивими людьми, 
які ні в чому і ніколи не викликали підозри щодо своєї милої Вітчизни, [які є] вір
ними підданими Й[ого] Королівської] М[илості], свого нашого м[илостивого] Во
лодаря, а [також] нашими духовними отцями”. Аргументом, що спростовує звину
вачення, висунуті проти православних церковних ієрархів, запорозький гетьман 
називав також “криваві труди” козаків під час Хотинської війни 1621 р. Тобто, він 
наголошував на реальних вчинках козаків, їхньому громадянському служінні Віт
чизні в годину страшної небезпеки для неї, трактуючи це як засвідчення вірності 
православних королю та Речі Посполитій. Б. Конша повідомляв своєму адресатові, 
що Військо Запорозьке відправило на сейм своїх послів -  Михайла Мироновича та 
Курила Дзялалича. Він просив К. Радзівілла про політичну підтримку запорозько
го посольства з тим, аби Сигізмунд III ухвалив зняти з православних архієреїв 
звинувачення у зраді Вітчизни, а також щоб за ними були офіційно визнані і під
тверджені їм церковні доходи та маєтності2.

Шляхетські посли розпочали до розгляд питання, пов’язаного із запорозькими 
козаками, на початку лютого 1623 р. їх насамперед цікавило те, аби через козацькі 
морські походи не спровокувати нову війну з турками та не зашкодити посольсь
кій місії Криштофа Збаразького до Туреччини. Відтак сеймові депутати схвалили 
відповідного листа до козаків, написаного маршалком сейму Якубом Собеським 
(доставити його запорожцям було доручено володимирському войському Флоріа- 
ну Олешку). Тим часом близько 4 лютого на сейм прибуло запорозьке посольство 
на чолі з Лаврентієм Пашковським. Його першорядним завданням було домогтися 
визнання офіційною Варшавою відновленої ієрархії Православної церкви3. У по
сольській інструкції, яку мали козацькі посли, щодо цього зазначено: “Щоб король 
й[ого] м[илість], чинячи згідно з обіцянками різновірцям, як у Польській Короні,

1 PietrzakJ. W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  Wroclaw, 1987. -  
S. 18.19.

Б. Конша до К. Радзівілла, 28.1 1623 // AGAD. -  AR. -  Dz. II. -  Rkps. № 844. -  S. 1.
3 PietrzakJ. W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  S. 103,104.
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так і В[еликому] князівстві] Литовському ґрунтовно заспокоїти старожитну гре
цьку релігію, велів наказати усунути уніатів від Церкви та їхніх маетностей, а ду
ховних, висвячених у їхній сан Єрусалимским патріархом -  митрополита і владик, 
скасувавши універсали, що шкодять їхній поштивості, залишив при належних їм 
церквах і маетностях”1.

З наведеного джерела неважко переконатися, що запорожці націлювали своїх 
послів домагатися від польської влади радикального розв’язання православного 
конфесійного питання, а саме -  ліквідації Уніатської церкви. Окрім цього надзав
дання, покладеного на козацьких послів, вони повинні були працювати у Варшаві 
над розв’язанням проблем, що постали перед учасниками руху за конфесійну сво
боду православних після виконання Єрусалимським патріархом Феофаном своєї 
святительської місії в Україні 1620 р. Йдеться, власне, про гостру політичну і пра
вову реакцію на відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії 
з боку уніатів та Сигізмунда III. Отож, запорозька посольська інструкція містила 
адресовану до короля вимогу: скасувати універсали про оголошення православних 
архієреїв зрадниками Вітчизни, а також виконати обіцянку “заспокоїти” правосла
вну релігію. Фактично запорожці домагалися офіційного визнання польською 
владою відновленої ієрархії Православної церкви, а також підтвердження право
славному духовенству церков і маетностей.

У посольській інструкції був ще один пункт, який так чи так стосувався кон
фесійних прав православних. Це було звернене до короля прохання козаків “про 
привілей на братство при закладеній у Києві церкві Святої Богородиці та школу 
для наук і навчання на різних мовах ” . Як бачимо, козаки Війська Запорозького, 
які вступили до Київського братства 1620 р. за гетьманства П. Сагайдачного (де
тальніше про це йтиметься у ч. II книги), підтвердили свою належність до цього 
братства конкретною політичною діяльністю на його підтримку. Тобто, вони кло
поталися перед королем про легітимацію Київського братства, що передбачало 
видання ним відповідного привілея. Запорожці просили Сигізмунда III видати ще 
один привілей -  для Київської братської школи, причому з визнанням за нею пра
ва навчання на різних мовах. Звідси випливає, що запорозькі політики усвідомлю
вали свою особливу роль як у захисті конфесійних прав, так і задоволенні культу
рно-освітніх потреб православного руського народу*. Звісно, що подібний напрям 
політичної діяльності козаків Війська Запорозького мав вагоме практичне значен
ня в умовах гострої конфесійної боротьби в Україні. Адже об’єднання право

___________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Цит. за: Игояіоткі М. Ле^іа і Когасгугпа гароїтека ш ІІгестурозроШ  ̂ ріептегд 
роНомгіе XVII теки. -  Б. 119,120.

І Цнг. за,- /Ш. -  в. 120.
* Прикметно,-що у 1620-х роках запорожці стали членами не тільки Київського братства, 

а й деяких інших братських організацій України. Про це свідчить той факт, що козаки (серед 
них фігурував Федір Вовк), які 1629 р. відвідали Луцьк при поверненні з однієї воєнної експе
диції, вступили до Луцького братства (Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ран- 
ньомодерній Україні. -  С. 179).
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славних у надстанові братські організації, а також турбота про належний рівень 
освіченості молоді, вихованої на православних цінностях та з орієнтацією на доволі 
широкий освітній горизонт (про що сигналізує пункт посольської інструкції про 
узаконення у Київській братській школі вивчення різних мов), давало їм можливість 
вистояти під тягарем релігійних утисків та зберегти свою релігійну і культурну іде
нтичність. Водночас це був інструмент консолідації руського (насамперед українсь
кого) народу, за допомогою якого у нього міцніло політично забарвлене чуття влас
ної гідності й належності до своєї особливої спільноти.

Потрібно зазначити, що посольська інструкція націлювала запорозьких послів 
також на політичну боротьбу за підтвердження традиційних козацьких вольнос
тей, зокрема свободи проживання козакам в усіх без винятку маетностях Київсь
кого воєводства. Серед запорозьких вимог були, наприклад, заборона польським 
жовнірам ставати на військові постої у Київському воєводстві, визнання за коза
ками права найматися на воєнну службу до іноземних володарів, пітвердження їм 
Трахтемирівського монастиря1. Є підстави стверджувати, що у цих вимогах тією 
чи тією мірою відобразилися автономістські політичні орієнтації запорозької спі
льноти, прагнення козаків почуватися господарями в Україні.

8 лютого запорозькі посли виступили на сеймі, наголосивши на своїх релігій
них вимогах. Через кільканадцять днів у Посольській ізбі було створено групу де
путатів на чолі з К. Радзівіллом, якій належало розглянути козацьке питання. Що
до цього маршалок сейму рекомендував К. Радзівіллу піти таким шляхом: послати
із сейму до запорожців комісарів із сильним військом та змусити їх погодитися на 
створення 6-тисячного реєстрового війська. 23 лютого очолювана К. Радзівіллом 
депутатська група представила проект сеймової конституції, що передбачав при- 
смирення запорожців. Щоправда, у ньому не було зазначено, яким за чисельністю 
повинен бути козацький реєстр. 27 лютого Я. Собеський зачитав у Посольській 
ізбі листа запорозького гетьмана Б. Конші, у якому, серед іншого, йшлося про ви
знання православної церковної ієрархії.

На сеймі розгорнулася гостра політична боротьба довкола питання про 
“заспокоєння” православної релігії. Серед шляхетських депутатів, які активно 
виступали на захист конфесійних прав православних, був, зокрема, Лаврентій 
Древинський. Прикметно, що присутній на сеймі уніатський митрополит Иосиф 
Рутський вбачав неабияку загрозу для унії з боку козаків. Із факту перебування 
у Варшаві запорозького посольства він робив висновок, що, мовляв, козаки 
погрожували збройним повстанням королю, сенаторам та шляхетським послам, 
якщо вони не виконають їхні релігійні вимоги. Й. Рутський ладен був вірити 
чуткам про начебто обрання запорожцями сотні полковників та створення 
100-тисячного козацького війська. У цьому він вбачав величезну небезпеку для 
Речі Посполитої.

1 PietrzakJ. W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  S. 104.
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За ініціативою Я. Собеського було створено спеціальну комісію з числа сенато
рів та шляхетських депутатів, покликану примирити православних і уніатів. Зокре
ма, до неї увійшли сенатори: примас Лаврентій (Вавжинець) Гембіцький, єпископ
О. Волович, віденський воєвода Л. Сапєга та литовський канцлер А. Радзівілл. Пе
ред цієї комісією виступили І. Борецький та М. Смотрицький із скаргами на релігійні 
утиски православних. Комісія заслухала також уніатського митрополита Й. Рутського. 
Спроби членів цієї комісії схилити православних та уніатів до проведення спільного 
церковного собору з метою взаємного порозуміння не мали успіху через негативне 
ставлення до цієї ідеї І. Борецького та М. Смотрицького, які наполягали на тому, що 
такий собор може відбутися тільки за участю Константинопольського патріарха1.

У прийнятій на сеймі 1623 р. конституції йшлося про те, що справа “заспоко
єння людей грецької релігії” відкладена до наступного сейму. Водночас скасову
валися усі повсталі на релігійному грунті судові процеси, вироки та ухвали2. Як 
бачимо, запорозькі посли, Київський митрополит І. Борецький, Полоцький архі
єпископ М. Смотрицький, а також православна шляхта на сеймі не домоглися рі
шучого повороту у вирішенні православного конфесійного питання. Водночас на 
цьому шляху вони досягли певного проміжного результату, адже з православних 
церковних ієрархів фактично були зняті звинувачення у зраді Вітчизни та скасова
ні відповідні королівські універсали.

Проте подібним доволі скромним успіхом навряд чи були задоволені запоро
жці. Адже вони, окрім іншого, дізналися про те, що на них чекає проведення чер
гової урядової комісії, спрямованої на обмеження їхніх станових прав (руку до 
чого фактично приклали і православні шляхетські депутати, і К. Радзівілл -  їхній 
союзник по боротьбі за конфесійні права різновірців). Чи не через це запорозький 
гетьман Б. Конша невдовзі втратив гетьманську булаву? Адже з джерел відомо, що 
після сейму 1623 р. до влади у Війську Запорозькому прийшов новий гетьман -  
Михайло Дорошенко.

Певне світло на це питання проливає лист М. Дорошенка до польського при
маса Л. Гембіцького від 22 травня 1623 р. Запорозький гетьман писав у своєму 
листі про прибуття до козаків Ф. Олеппса, якого з минулого сейму послали до них
із завданням попередити їх про неприпустимість морських походів. Як писав 
М. Дорошенко, напередодні приїзду Ф. Олешка “з Божої волі і, очевидно, через 
наше нещастя” помер попередній гетьман (тобто Б. Конша), смерть якого “завдала 
нам чимало жалю і тривоги”. Тим часом після обрання нового гетьмана частина 
козаків рушила на Запорожжя, ладнаючись звідти піти у морський похід. У прису
тності королівського посла Почановського М. Дорошенко рушив зі своїми силами 
на Запорожжя, аби не допустити виходу козаків у море. Проте цей каральний загін 
запізнився: новий гетьман вже не застав запорожців “на куренях”. Як зазначав ав
тор листа, “над наше сподівання швидко збігла зима” і запорожці перетягнули ко

___________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 499,503-506; PietrzakJ. W przygaszonym 
blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r. -  S. 104-109.

2 Volumina legum. -  T. 3. -  S. 217.
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зацькі бойові човни з озер на Дніпро та рушили у похід. Щоправда, посланій 
М. Дорошенком погоні вдалося наздогнати козаків, які на своїх чайках були вже на 
“морському рукаві біля Станіславого Рогу”. Проте запорожці, які йшли у морський 
похід, не тільки не захотіли слухати веління іменем короля та Війська Запорозького 
повернутися назад, а й піддали посланців запорозького гетьмана жорстокій смерті.

М. Дорошенко писав Л. Гембіцькому, що він відправив до короля запорозьких 
послів Дмитра Кулагу та Семашка Яновича, аби вони надали у польській столиці 
пояснення щодо цього інциденту. Причому запорозький гетьман просив В. Гембі- 
цького, щоб він посприяв їхній посольській місії. Йшлося і про те, що козаки хоті
ли, аби Сигізмунд III, взявши до уваги їхні заслуги перед Річчю Посполитою, 
а також відповідне подання, яке зробили на сеймі 1623 р. посли Війська Запоро
зького, “заспокоїв” православну релігію, зміцнив традиційні станові привілеї 
запорожцям, а також надав їм нові привілеї (“Щоб Король Й[ого] М[илість] н[аш] 
м[илостивий] В[олодар], зважаючи на наші великі заслуги, згідно з проханнями, 
внесеними нашими послами на минулому сеймі, заспокоїв нашу старожитну 
грецьку релігію і наших духовних, учинив поліпшення [наших] вольностей за на
ші криваві заслуги, наданих нам від предків Й[ого] Королівської] М[илості], 
і велів наказати обдарувати [нас] щорічним жолдом”)1.

Отже, з цього листа М. Дорошенка однозначно випливає, що зміна на гетьман
стві у Війську Запорозькому жодним чином не була пов’язана з тим, як козацькі 
посли виконали свою посольську місію на сеймі 1623 р. Насправді причиною цієї 
зміни була смерть Б. Конші (про обрання нового гетьмана після смерті Б. Конші, 
про погоню новобраного гетьмана за козацькими чайками аж до Станіславого Ро
гу, а також про відправку до короля запорозьких послів -  Д. Кулаги і Семашка 
Яновича -  М. Дорошенко писав також у своєму листі до Т. Замойського від 
20 травня 1623 р .). Його кончина припала на ранню весну -  принаймні тоді, коли 
річки звільнилися від льоду, що дало можливість козакам -  порушникам заборони 
морських походів розпочати плавання по Дніпру і вийти в Чорне море. Щодо цьо
го прикметною є і та обставина, що, як з’ясовується, гетьман М. Дорошенко нака
зав переслідувати порушників заборони морських виправ (козаки, які вийшли на 
дванадцяти човнах у море, спалили Місембрію (сучасне болгарське місто Несе- 
бир) при поверненні свого війська з походу на Перекоп, де він захопив табуни, які 
пасли турки3. Тобто, у цей час вже була трава. Відтак великою є вірогідність того, 
що пов’язані із зміною гетьмана Війська Запорозького події відбулися, очевидно, 
у квітні 1623 р.

Хоч би там як, а в козацькому середовищі і після смерті Б. Конші підтри
мували політичну лінію, зайняту запорозькими послами на сеймі 1623 р. щодо “за
спокоєння” православної релігії. Є цілком очевидним, що наступник Б. Конші на 
гетьманському посту М. Дорошенко стояв на аналогічних політичних позиціях

1 М. Дорошенко до Л. Гембіцького, 22. V 1623 // АбАО. -  Ех&апеа. -  98/62.
2 М. Дорошенко до Т. Замойського, 20. V 1623 // АОАО. -  М . -  Юсрв. 306. -  Б. 2,3.
3 Т. Замойський до Л. Гембіцького, 23.V 1623 // АСАБ. -  Ехйапеа. -104/63.
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щодо цього питання, адже він звернувся до вельми впливового польського сенато
ра -  польського примаса Л. Гембіцького з проханням про політичну підтримку 
козацьких вимог, сформульованих ще за гетьманства Б. Конші. Менш ніж через 
рік після взяття булави М. Дорошенком, він втратив її*. Як випливає з листа 
А. Мужиловського до К. Радзівілла від 3 лютого 1624 р., його скинули з гетьманс
тва на Запорожжі -  судячи з усього, у січні 1624 р. Новим запорозьким гетьманом 
став Марко Жмайло (наступного року він очолив козацьке повстання). Роздрато
вані непоступливістю польської влади щодо козацьких вимог, запорожці у цей час 
вирішили згорнути свої політичні контакти з нею. Відтак вони вирішили не поси
лати своїх послів на сейм, оскільки переконалися у безрезультатності пустих обі
цянок, якими, як зазначали козаки, “нас давно годують”1. Проте 1 січня 1625 р. 
черговий запорозький гетьман Каленик Андрієвич написав листа до сеймових по
слів, прохаючи їх, зокрема, підтримати козацькі вимоги щодо православного кон
фесійного питання. Йшлося про підтвердження висвячених патріархом Феофаном 
православних архієреїв. Була зроблена також різка заява про те, що запорожці не 
бажають терпіти уніатів, які всупереч правам і вольностям православних сидять 
“на шиї Руської церкви”2. Прикметно, що напередодні на Запорожжі відбулася 
козацька рада, яка ухвалила інструкцію запорозьким послам на сейм 1625 р. Із цієї 
ради козацькі посли рушили до Варшави. У цей час в Корсуні перебував І. Боре
цький, який, довідавшись про запорозьке посольство, зустрівся з його учасниками 
і дав їм додаткові інструкції (як писав він про цю зустріч з послами у своєму 
листі до намісника Віленського монастиря Святого Духа Йосипа Бобриковича від 
12 січня 1625 р., “штом на прудце розуміш оным написавши”)3.

Загалом є достатньо очевидним, що після відновлення православної церковної 
ієрархії Київської митрополії запорозька політика підтримки Православної церкви 
залишалася незмінною. Це підтвердили відповідні заходи, до яких вдалися запоро

* М. Дорошенко був гетьманом улітку 1625 p., а також після повстання під проводом 
М. Жмайла, коли він на початку листопада цього року уклав з урядовими комісарами польсь
ко-запорозьку Куруківську угоду, згідно з якою було проголошено створення козацького ре
єстрового війська із шести територіальних полків (старе реєстрове військо було скасоване піс
ля козацького повстання наприкінці XVI ст.). Взявши гетьманську булаву, М. Дорошенко про
довжив обстоювати інтереси православних. У лютому 1626 р. у своєму листі до К. Радзівілла 
він писав, що Військо Запорозьке посилає на сейм посольство у складі Максима Григоровича, 
Сави Бурчевського, Філона Панкевича та Лукаша Христофоровича. На цих послів було покла
дено завдання насамперед домагатися “заспокоєння старожитної грецької релігії”, а також 
привілеїв щодо “наших прав і вольностей, які належать рицарським людям” (М. Дорошенко до 
К. Радзівілла, 10.11 1626 / /AGAD. -  AR. -  Dz. V. -  Rkps. № 3221. -  S. 1). М. Дорошенко зверну
вся з проханням про політичну підтримку цих запорозьких послів також до Т. Замойського 
(М. Дорошенко до Т. Замойського, 10.111626 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 723. -  S. 15-15 zw. s.).

1 А. Мужиловський до К. Радзівілла, 3.Q 1624 // Мицик Ю. Із листування українських пись- 
менників-полемістів 1621-1624 років. -  С. 344.

2 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 329.
3 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического 

исследования. -  Т. 1. Приложения. -  С. 274.
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зькі гетьмани, у тому числі давні соратники П. Сагайдачного: О. Голуб (джерела 
повідомляють про нього як про друга цього гетьмана), а також Б. Конша і М. До
рошенко, котрі служили полковниками у його війську під час польсько- 
московської війні 1617-1618 рр. Запорозькі політики тісно контактували з право
славними архієреями, насамперед митрополитом 1. Борецьким, що, безперечно, 
позначалося на змісті конфесійної політики Війська Запорозького. Водночас по
трібно зазначити, що цей вплив православних церковних ієрархів був можливий 
тільки з однієї причини, а саме -  готовності запорозької спільноти прислухатися 
до православних владик, що випливала з відповідних сформованих політичних 
орієнтацій, релігійної свідомості та культурної традиції козаків, які усвідомлювали 
себе частиною руського народу. Тим часом, як буде показано нижче, спроби пра
вославних владик порозумітися з уніатами викликали у запорожців вельми жорст
кий спротив, не залишивши православному духовенству жодних шансів схилити 
до цього представників козацтва.

Релігійна колотнеча у  Києві 1625р.

У джерелах містяться достатньо переконливі підтвердження відданості запо
рожців православ’ю, зумовленої глибиною їхніх релігійних почуттів та політичних 
переконань, що спонукали їх виступати у ролі своєрідних політичних наглядачів 
над власними духовними пастирями, а також, у ряді випадків, чинити у сфері кон
фесійної політики всупереч бажанням останніх. Показовим прикладом щодо цього 
може бути справа, пов’язана з убивством 1625 р. козаками уніатського священика 
Івана Юзефовича, а також стратою ними київського війта Федора Ходики за підо
зрою у переході його в унію та пособнищві уніатам.

Щодо цих подій у Києві історики висловлювали різні судження. Приміром, 
П. Жукович виходив із того, що Ф. Ходика був “у душі уніатом” і, очевидно, восе
ни 1624 р. почав переслідувати православних. Проте він не опечатував православ
ні церкви. Трагедія ж розігралася після того, як у відповідь на скаргу І. Борецького 
козакам Війська Запорозького про релігійні утиски та “запечатування” православ
них церков у січні 1625 р. до Києва прибули послані запорозьким гетьманом 
К. Андрієвичем полковники Яким Чигиринець та Антон Лазаренко. Ф. Ходику 
покарали на смерть разом із його спільником священиком І. Юзефовичем. Причо
му це було справою рук тільки київських козаків. Запорозький гетьман та старши
на не мали стосунку до цих смертей, оскільки це могло завадити їхнім планам, які 
вони хотіли реалізувати на вальному сеймі 1625 р.1

М. Грушевський стверджував, що Ф. Ходику та І. Юзефовича вбили у січні 
1625 р., коли до Києва прибув великий козацький підрозділ. Причому, припускав 
історик, запорожці з’явилися у місті після відповідного письмового звернення

1 Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной уни
ей от 1609 г. -  Вып. 4. -  С. 145-153.
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І. Борецького до козаків, який поскаржився їм на антиправославну діяльність київ
ського війта. Ще однією можливою причиною приходу козаків до Києва М. Гру- 
шевський називав те, що після смерті восени 1624 р. архімандрита Києво- 
Печерського монастиря Єлисея Плетенецького у православних колах виникло по
боювання, що новим печерським архімандритом стане князь Юрій Чорторийський, 
якому Сигізмунд ПІ надав це архімандритство (“наважнійшу твердиню православної 
України”), проігнорувавши вже обраного православними Захарію Копистенського. 
Поширилася чутка, що до Києва іде польське військо, аби силою посадити 
Ю. Чорторийського на печерське архімандритство. Не виключено, гадав дослідник, 
що через цю обставину І. Борецький безпосередньо звернувся по допомогу до запо
розького гетьмана. М. Грушевський звернув увагу також на особливу роль священи
ка церкви св. Василія І. Юзефовича у розпалюванні релігійного конфлікту в Києві. 
Перейшовши в унію та отримавши від митрополита Й. Рутського згадану церкву, 
він виклопотав у короля грамоту на Воскресенську церкву на Подолі, священиком 
якої був ще до того, як став уніатом. Оскільки православні міщани не хотіли посту
патися йому цією церквою, Ф. Ходика на основі відповідного дозволу І. Юзефовичу, 
наданого Сигізмундом III (або Й. Рутським), опечатав її, через що, в кінцевому під
сумку, позбулися голови і київський війт, і уніатський священик1.

Сучасні дослідники внесли уточнення у висловлені їхніми попередниками 
версії релігійного конфлікту у Києві 1625 р. Зокрема, М. Довбшценко виходить 
з того, що цей конфлікт вірогідно зародився восени 1624 р. Київський війт Ф. Хо
дика та члени Київського магістрату були невдоволені діяльністю у місті право
славного митрополита І. Борецького, котрий мав підтримку козаків. Тож вони зве
рнулися до уніатського митрополита Й. Рурського з листом, у якому висловили 
готовність перейти в уніатство (джерелом цієї інформації був василіанський че- 
нець Рафаїл Корсак). Тим часом І. Юзефович, який виграв судову суперечку з ки
ївськими міщанами за Воскресенську церкву на Подолі, заручився підтримкою 
Ф. Ходики. Київський війт, аби допомогти цьому уніатському священикові утвер
дитися у Воскресенській церкві, очевидно міг її опечатати. Конфесійна ситуація 
в Києві ускладнилася ще більше через чутки про передачу печерського архіманд- 
ритства князеві Ю. Чорторийському, а не 3. Копистенському, якого обрали право
славні ченці. Оскільки війт Ф. Ходика та київський міщанин Созон вдалися до 
ворожих щодо православних дій, Київський православний митрополит Іов Боре
цький звернувся до козаків, за допомогою яких удалося “розпечатати” православні 
церкви. Причому спочатку козаки нікого не вбивали, а тільки затримали або 
ув’язнили запідозрених київських міщан. І. Борецький, який спонукав запорожців 
до активних дій проти унії, навіть висловлював невдоволення щодо “недостатньої 
активності козацьких полковників у справі викоріненні «єресей» серед християн 
(унії)”. Попри те, що запорозький гетьман К. Андріевич не наказував своїм підлег
лим вдаватися до насильницьких дій проти уніатів, на початку березня 1625 р.

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 530-532.
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Ф. Ходику повторно заарештували (перший раз -  у січні цього року) і невдовзі 
стратили. Від рук козаків поліг також І. Юзефович1.

Сучасний польський історик Маріуш Дроздовський твердо стоїть на тому, що 
причиною козацької репресивної акції проти Ф. Ходики була його діяльність, 
спрямована проти Православної церкви. На його думку, І. Борецький через “запе- 
чатання” православних церков у Києві звернувся по допомогу до запорожців. Од
нак після того, як козаки вдалися до надто радикальних дій, що могли викликати 
гнів польської влади, а це, відповідно, обернулося б шкодою для інтересів Право
славної церкви, Київський митрополит відступився від свого і почав захищати ки
ївського війта. Схожу позицію у цьому конфлікті зайняв також 3. Копистенський2.

Як бачимо, історіографічні версії колотнечі на релігійному ґрунті, що відбула
ся у перші місяці 1625 р. у Києві, мають як спільні моменти (йдеться, насамперед, 
про тезу, згідно з якою запорожці прибули до Києва, отримавши від І. Борецького 
скаргу на уніатів та їхніх прибічників), так і різняться між собою, зокрема, щодо 
датування загибелі Ф. Ходики. Загалом, дати однозначну відповідь на усі ключові 
питання щодо цього конфлікту, приміром, за яких конкретно обставин він виник, 
доволі складно через бідність та суперечливість джерел.

Недостатньо інформації і для того, аби впевнено стверджувати, що війт та 
члени київського міського самоврядування і суду вирішили колективно стати 
уніатами. Якщо представники міської верхівки справді зважилися на такий крок, 
то, як випливає з їхніх практичних дій, вони явно чинили непослідовно і нелогіч
но, оскільки йшли до своєї мети не через порозуміння з уніатами, а навпаки -  че
рез посилення ворожнечі та конфронтації. На це вказує той факт, що у вересні
1624 р. вони організували та здійснили збройний напад на Софійську слободу у 
Києві, яка була під юрисдикцією уніатського митрополита. Через це київський 
митрополичий намісник Іван Путята подав до Київського гродського суду скаргу 
на членів Київського магістрату про заподіяння уніатській стороні економічних 
збитків3. Представники міщанської верхівки Києва не були помічені у надмірній 
прихильності до уніатів і раніше. Як випливає із судового позову проти київських 
міщан, з яким у листопаді 1624 р. звернувся до Київського гродського суду 
Й. Рутський, за рік до описаних вище подій декілька сотень мешканців міста під 
керівництвом війта Ф. Ходики, бурмистра Матвія Мачохи та усіх радців здійснили 
масштабну наступальну операцію проти Софійської слободи та резиденції уніат
ського митрополита, під час якої, окрім іншого, публічно ганьбили та шпетили 
Й. Рутського (“в року прошлом тисєча шестьсот двадца/и третш мца сєнтєбра

1 Довбщенко М. В. Уніатська Церква на Київщині кінця XVI -  першої третини XVII ст. 
(суспільно-релігійний аспект) // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи до історії унії 
на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 305-309.

2 йгояіожкі М. Яе^іа і Когасгугпа Таропюка \у КгесгурозроШеі у/ ріетвге] роїіоте
XVII \vieku. -  Б. 127-130.

3 Скарга І. Путяти на членів Київського магістрату, записана до книг Київського гродського 
суду, 23.ІХ 1624 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Волині 
і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 367-368.
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(осмнадцатого дня ты войте с помєнєньш Мачохою бурмистрам и зовсими райца- 
ми збунтовавши всє посполство мЬста его кр ш  на тумулть зобравши всих людей 
посподства в купу до кіикунашу сот с котрыми вы сами особами своими з 
оружьємь войне належачим яко ге/ямани над войскам с пампою з великим крикам 
гукам пласам вьлпєднш з мЬста его кр милости Києва мимо замокь публицє со 
полудню и вошлистє до мВста его ш  митрополитового на гору где своим великим 
тумултом крикам гукам пшасам всехъ людей подданы* мєщан поводовых потри
вожили их з домов своих утекат мусєли гдє могли там жє додворов єго млети оот
ца митрополке до нового и старого приходячи плоты школ огородов и дворов по
ламали и впадши в двор с крикам гукам гал[а]сомъ великим голосы лжили лаяли 
соромотили словы неуцътивыми самого его милости шйца митрополита а мєновитє 
Денис Мартянович и Яцко Балыка тые словы непристойными лаяли”)1.

Отже, є підстави стверджувати, що напередодні релігійного конфлікту 1625 р. 
у Києві Ф. Ходика та члени Київського магістрату взяли участь у доволі масових 
антиуніатських виступах та відверто демонстрували ворожість до уніатів. Еконо
мічна спрямованість їхніх виступів, що поєднувалася з ідеологічними випадами 
проти верхівки Уніатської церкви, сигналізує про глибинні причини їхньої анти- 
уніатської орієнтації'. Відтак стверджувати про особистий конфесійний вибір чле
нів Київського магістрату на користь Уніатської церкви навряд чи правомірно. Як 
буде показано нижче, немає підстав твердити і про ворожі стосунки 1. Борецького 
та Ф. Ходики, а також про те, що Київський православний митрополит спеціально 
закликав запорозьких козаків до Києва, аби вони приборкали місцевих уніатів та 
їхніх симпатиків.

Про непричетність Київського православного митрополита до закликання до 
Києва запорозьких сил для протидії уніатам сигналізує, окрім іншого, лист запоро
зького гетьмана К. Андріевича до І. Борецького від 17 лютого (можливо 27 люто
го) 1625 р. З нього випливає, що Київський митрополит у свої письмових звернен
нях до козаків висловлював своє невдоволення діями запорозьких полковників 
у Києві (вочевидь Я. Чигиринця та А. Лазаренка). Адже ці полковники без згоди 
Київського православного митрополита вчинили розшук, метою якого були вико
ренити “єресі поміж християнським народом”. Причому козацькі слідчі з духовних 
справ виявили ознаки якоїсь зради серед духовенства. Хоча І. Борецький був об
ражений такими діями запорозьких полковників, однак погодився з їхніми виснов
ками і, у кінцевому підсумку, прийняв їх*.

1 Позов мешканцям Києва до Київського гродського суду за скаргою Й. Рутського, 18.ХІ 
1624// Там само. -  Т. 3. -  Вил. 1. -  С. 368-369.

* Відповідний фрагмент листа К. Андріевича до І. Борецького в оригіналі сформульовано 
так: “Рі$апіе \Vaszey ^ т ^ е Ш е і  Мііобсі іш ёовйо рггу іппусЬ рІБапіасЬ, г Шге§о ту, 
гкшітіа\у$гу, їе  \У. М. іаЬуевг, іе Іат риікошіікі ідогу ро йтоге Ьаіащ (у публікації цього доку
мента М. Довбищенка Ьоіащ подано як Ьасіаіа: Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи 
до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст.- Т. 3. -  Вил. 1. -
С. 369. -  П. С.) ві§ аЬу Іііегеді ші^сігу паг<хіет сіїгсе&іаМіт піе роувіачлгаїу, і т іт о  \уо1§ їгавиі 
№гі̂ 1і \¥Іасіотоз6 ре\та^ іе тІ£<Ьу <іисІіо\туті гёгаёа о Іут рокагаїа га со іе  катоЗб скЗпіозІ
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З листа, який розглядаємо, випливає, що запорозькі полковники, котрі приїха
ли до Києва встановлювати “усілякий порядок”, погодилися відпустити Ф. Ходику 
“за поручительство”, дане, як можна судити, І. Борецьким (про це йтиметься ниж
че). Запорозький гетьман довів до відома Київського митрополита, що згідно
з рішенням загальної козацької ради до Києва послано Захара Скабського (Скап- 
ського) та Нечипора Гирю з інструкціями, як їм діяти за релігійної обстановки, що 
склалася у місті. Причому І. Борецькому рекомендовано не втручатися у їхні дії, 
а стежити за дотриманням порядку серед духовенства, тоді як запорожці займуть
ся цим стосовно мирян, щоб урешті-решт не допустити “у нас” повторення крива
вих вітебських подій. Причому К. Андрієвич звернув увагу Київського митропо
лита, що і в цей час, і раніше поведінка київського війта вельми непокоїть запоро
жців. Хоча вони досі це терпіли, однак нині їхній терпець уривається1.

Отже, К. Андрієвич недвозначно дав зрозуміти І. Борецькому, що розпочате 
козаками, самостійно, без наміру враховувати думку православного митрополита, 
наведення правильного релігійного порядку у Києві, яке полягало у виявленні за
порозькими полковниками зрадників серед київського духовенства, їх покаранні, 
а також арешті неблагонадійних членів Київського магістрату (утім, випущених на 
поруки), буде продовжене ще з більшим запалом та рішучістю. Прикметно, що за 
даними шляхтича Григорія Дпуголенцького (його інформацію (скаргу) зафіксова
но 17 лютого 1625 р. у Луцьких гродських книгах), під час згаданих вище подій до 
Києва увійшло аж декілька тисяч козаків, зусиллями яких, серед іншого, було 
заарештовано Ф. Ходику, а також трьох жовнірів, яких сплутали з людьми 
Ю. Чорторийського та налякали тортурами (“В Войску Запорозькому., рыцерство 
с посродку себе килка тисечий войска до Києва прислали, которые присланые 
войта киевъского заподойзраного маючи поймали и на горло у везене садили, а в 
том теж жолниров трох товаришов с под хоругве короля его милости... по стацию 
до Киева посланых, тыеж рыцерство запорозское мнимаючи, жебы они будучи
з громады кнежати его милости Ерого Чарториского, а так ся зват мели змышлене 
жолнеры его кор. милости, оных теж поймали и до везеня за варту моцную, стра-

росітаїату”. Його переклад може бути таким: “Писання вашої святительської милості дійшло до 
нас при інших писаннях. З котрого ми зрозуміли, що в[аша] м[илість] нарікаєш, що там наші 
полковники потрохи дошукуються, щоб не виникали єресі поміж християнським народом, і без 
вашої волі здобули певну відомість, що між духовними стосовно цього виявилася зрада; хвалимо 
за те, що поніс кару”. Як бачимо, запорозькі полковники, викорінювачі єресей, встановили факт 
зради у середовищі київського духовенства, причому зрадником, котрий вже встиг понести пока
рання, виявилася якась одна особа. Хто був цим зрадником, факт викриття та покарання якого 
сприйняли на Запорожжі із задоволенням, однозначно стверджувати складно. Можливо, це міг 
бути І. Юзефович (К. Андрієвич до І. Борецького, 17 (27 ?).П 1625 // Брехуненко В., Нагельсь- 
кий М. Дванадцять листів гетьманів Війська Запорозького XVI -  першої половини XVII століття
з польських рукописних зібрань. Документи. -  У вид.: Український археографічний щорічник. -  
К.; Нью-Йорк, 2004. -  Вип. 8/9. -  С. 444).

1 К. Андрієвич до І. Борецького, 17 (27 ?).ІІ 1625. -  С. 444.
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шачи их муками, въсадили, откол была великая тривога, не только межи людом 
посполитим, але теж и межи шляхтою уросла”)1.

Що ж до розглянутого вище листа К. Андрієвича до І. Борецького, то, як можна 
було переконатися, запорозький гетьман пояснив Київському православному мит
рополитові: йому, так само, як і під час першої фази конфесійного оздоровлення 
столиці Київської митрополії, приписано не втручатися у дії командированих до 
Києва запорозьких представників. Як зазначалося, І. Борецькому наполегливо реко
мендовано зосередитися на наведенні порядку серед духовенства, тоді як козацькі 
контролери чистоти православної віри займуться відповідною перевіркою мирян.

З прибуттям 3. Скабського та Н. Гирі до міста результати їхньої роботи не за
барилися. Щоправда, ці посланці Війська Запорозького, як можна судити, не надто 
обтяжували себе власним розслідуванням, а скористалися напрацюванням своїх 
попередників. Відтак вони заарештували київського війта і магістратського писаря 
та вивезли їх за межі Києва. Причому Ф. Ходику позбавили життя (як буде пока
зано нижче, перша страта 1625 р. у Києві на ґрунті конфесійних непорозумінь -  
вбивство уніатського священика І. Юзефовича, відбулося ще до початку місії 
3. Скабського та Н. Гирі у місті).

Через декілька місяців по завершенні релігійної колотнечі у Києві козаки по
яснили королівським комісарам мотиви своїх дій “у київській справі щодо війта, 
попа та інших”. Отже, знаючи про релігійні утиски православних у Речі Посполи
тій, вони наголошували, що “запобігали, аби нам також [цього] не сталося, бачили, 
що через того попа (І. Юзефовича. -  П. С.) згаданий війт (Ф. Ходика. -  П. С.) без 
нас у Києві наважився не тільки запечатувати церкви, відбирати прибутки, які зда
вна належали парафії, а й паплюжити ущипливими словами, що шкодять добрій 
славі, нашого київського митрополита і нас самих. Цього не тільки ми, а й найсу- 
мирніша людина не стерпіла б, якщо їй йшлося б про сумління та заплямування 
доброї слави. Про напад на монастир, побиття ченця і зневагу намісника й[ого] 
м[илості] п[ана] підвоєводи київського -  про те у Війську не було чути... однак 
стосовно ґрунту, щоб він мав бути відібраний від монастиря, то [він] здавна нале
жав не монастиреві, а церкві святого Василя”2.

Отже, запорожці стверджували, що київський війт Ф. Ходика, не запитавши на 
те їхньої згоди (“без нас”), під шкідливим впливом уніатського священика І. Юзе
фовича почав опечатувати православні церкви та позбавляти парафії їхніх тради
ційних прибутків. Відкрито кинувши у такий спосіб виклик православним, Ф. Хо
дика заходився ганьбити та знеславляти І. Борецького і козаків Війська Запорозь
кого. Відтак запорожці як люди, для котрих свобода совісті є найбільшою цінніс
тю і які дорожать своєю честю, розквиталися зі своїми кривдниками - 1. Юзефови-

1 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно
исторического исследования. Приложения. -  К., 1898. -  Т. 2. -  С. 298,299.

Відповідь запорозьких послів на декларацію королівських комісарів, 27.Х 1625 // Biblioteka 
PAN w Komiku. -  Rkps. № 338. -  S. 88.
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чем та Ф. Ходикою. Наведення ними порядку у Києві супроводжувалося також, 
зокрема, їхнім втручанням в уніатське церковне землеволодіння.

Оскільки приводом для змалювання запорожцями картини конфесійної боро
тьби у Києві 1625 р. стало те, що їм потрібно було захищатися від звинувачень 
королівських комісарів на свою адресу, то наведена ними тлумачна версія згада
них подій вочевидь не є цілком об’єктивною. Тим часом є письмове джерело, 
пов’язане з листуванням між представниками православного табору, які виявилися 
втягнуті у зазначений конфесійний конфлікт, -  київським духовенством та запо
рожцями. Йдеться про лист І. Борецького, написаний ним 1 березня 1625 р. у “со
борній церкві Святої Пречистої” разом з протопопом та усім київським духовенст
вом, який було вручено 3. Скабському та Н. Гирі з тим, щоб вони передали його на 
загальну козацьку раду. Інформація цього документа вочевидь є достатньо досто
вірною. Це зумовлено тим, що, по-перше, як ті, хто надсилали листа, так і ті, хто 
його отримували, добре знали про справжні причини та реальний перебіг подій, 
які відбулися у перші місяці 1625 р. у Києві. Причому вони перебували в опозиції 
до уніатів, тобто виступали стратегічними союзниками. Відтак відпадала потреба 
у полемічному запалі навмисно перекручувати факти. По-друге, зазначений лист 
відображав колективну позицію київського духовенства з конкретного питання. 
Цей документ повинен бути доведений до відома велелюдної козацької ради, бага
то учасників якої вочевидь особисто взяли участь у київських подіях. Оскільки 
про це знали автори листа, то вони навряд чи наважилися б відверто фальсифіку
вати факти, адже у подібних випадках козаки діють дуже жорстко та рішуче сто
совно запідозрених у “зраді” православ’ю.

Отже, в зазначеному документі йдеться, серед іншого, про невинуватість 
київського війта Ф. Ходики, який був “невідомо від кого звинувачений перед 
Військом про унію”. І. Борецький зазначав, що він письмово вже засвідчив своє 
поручительство, адресоване Війську Запорозькому, щодо невинуватості “пана 
війта і пана писаря й усієї Київської ради” (вочевидь після арештів, проведених 
у січні запорозькими полковниками). Відтак він повторно підтвердив це поручите
льство і від імені духовенства, “православного міста” та “усіх наших християнських 
церков” благав їх не допустити пролиття “православної крові”, щоб не наражати 
“нас” на небезпеку, плач та горе, оскільки ця справа противна Богу та порушує 
мир у Речі Посполитій.

Звертаючися до козаків, які зібралися на раду, І. Борецький разом з усім пра
вославним духовенством Києва божилися, що “ніколи не писали жодних листів до 
Війська, ані скаржилися як на того небіжчика попа.., ні на жодного міщанина, ні 
на війта, ні на київських бурмистрів”. Тобто, І. Борецький та київське православне 
духовенство однозначно заперечували свою причетність до будь-яких сигналів 
запорожцям щодо відступництва від віри православних міщан. Не скаржилися во
ни також на “того попа”, тобто уніатського священика І. Юзефовича, про якого 
згадали як про небіжчика. Це означає, що козаки позбавили його життя ще під час
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свого першого візиту до Києва задля встановлення контролю над релігійною ситу
ацією у місті*.

Про характер стосунків І. Борецького та ще живого на момент написання лис
та Ф. Ходики можна зробити висновок із заяви митрополита про те, що від появи 
його у Києві дев’ять років тому (звідси, між іншим, стає зрозуміло, що І. Борець
кий прибув до Києва орієнтовно на початку 1616 р.), він довго був сповідником 
київського війта. Причому недавно Ф. Ходика присягався на хресті йому, а також 
ігуменові Межигірського монастиря Ісайї Копинському, що “не був, не є і не мис
лив бути уніатом”. Причому Ф. Ходика виявив бажання провести решту свого 
життя у цьому монастирі. Проте запорожці не дали йому бути на покуті і насильно 
забрали з Межигірського монастиря, що, наголошував І. Борецький, є “великою 
кривдою Христовій Церкві та Божому монастирю”. Аби переконати запорожців не 
позбавляти Ф. Ходику життя, І. Борецький просив їх зробити це з поваги до “най- 
святішої столиці Київської митрополії*” та Пречистої Богородиці, на честь якої за 
свого війтівства він разом із бурмистрами великим коштом відновив запустілу му
ровану церкву (“ніби знову збудував”). За потреби Київський митрополит вислов
лював готовність особисто прибути на Запорожжя, щоб перед усіма козаками ра
зом з Ф. Ходикою представити виправдання його невинуватості. І. Борецький ще

_______________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

* Як випливає з декрету комісарського суду щодо захоплення козаками церкви св. Василя 
у Києві від 21 січня 1626 р., запорозькі козаки, котрі мешкали у Києві, 1625 р. закликали на допо
могу інших запорожців, напали на дім уніатського священика цієї церкви (І. Юзефовича), схопи
ли його та стратили. Церкву св. Василя разом з документами, що стосувалися різних економічних 
привілеїв, вони взяли до своїх рук. Проте пізніше як київські козаки Соляник і Кизим від імені 
своїх товаришів, так і запорозький гетьман Михайло Дорошенко “зі своїми полковниками, осаву
лами і суддями” заявили, що, мовляв, не причетні до цього інциденту (Декрет комісарського суду 
у справі про захоплення козаками уніатської церкви св. Василя у Києві, 21.1 1626 // Пам’ятки. 
Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої 
половини XVII ст.- Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 372,373). Через декілька тижнів уніатський митрополичий 
намісник Мартин Корсак був уведений у володіння цією мурованою церквою, розташованою “на 
горе Киевской в кгрунте софейском метрополии Киевской”. Возні єнерали Київського воєводст
ва Павло Гуторович та Нестор Радюка, які виконали цю процедуру, склали реєстр підданих церк
ви св. Василя та належних їй полів, інших угідь. У самій церкві вони побачили тільки декілька 
ікон, невеликий дзвін, а також чимало снігу, який через недогляд навіяло всередину (Свідчення 
возних про уведення М. Корсака у володіння церквою св. Василя у Києві, 6.ІІ 1625 // Там само. -  
Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 373, 374). Утім, М. Корсаку недовго довелося насолоджуватися володінням 
церквою св. Василя. 7 серпня 1626 р. за наказом І. Борецького до неї прийшли шість ченців, декі
лька слуг, а також київський міщанин -  муляр Іван Товстий. Вони побили возних, які перебували 
там, пильнуючи інтереси уніатської сторони, відбили замок та передали церкву одягнутому 
у священицький одяг підлітку. Це був Мойсей Іванович, син І. Юзефовича, якому козаки відру
бали голову. Як можна судити, не усі учасники цієї акції діяли тільки з обов’язку, виконуючи 
наказ І. Борецького йро передачу церкви св. Василя до рук православного священика. Напевно 
муляр І. Товстий активно приєднався до ченців та слуг Свято-Михайлівського монастиря з влас
ної ініціативи, адже малолітній хлопець-священик, якого вони привели до уніатської церкви, був 
його зятем (“месчанин києвьский муляр который з своею девкою соженил того хлопьца по- 
поч[в]ича”) (Свідчення возних про захоплення ченцями Свято-Михайлівського монастиря церкви 
св. Василя у Києві, 19.VIII 1626 // Там само. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 374,375).
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раз наголошував, що він та київські священики готові поручитися за київського вій
та, а також міського писаря, і закликав запорожців до милосердя, щоб не ображати 
вбивством Бога, короля, сенат, усю Річ Посполиту та не завдавати “вічного плачу
і жалю” православним (“Церкві Божій і християнам руського народу східної релігії 
цього бідного міста та інших міст. Віримо, що як вірні християни не зичитимете 
цього своєму народові і нам, своїм убогим богомольцям”). Насамкінець, І. Боре
цький додав до цього звернення до запорожців відповідне клопотання про долю 
козацьких бранців Київського католицького єпископа Б. Радошевського1.

І. Борецький напередні написання розглянутого вище звернення до запорожців 
отримав від них листа, в якому вони висловлювали невдоволення тим, що київсь
кий митрополит заступається за Ф. Ходику, та радили йому цього не робити. Як 
випливає з листа, що його І. Борецький адресував, як можна судити, Т. Замойсь- 
кому, він не збирався виконувати пораду запорожців і надалі мав намір боронити 
“убогих міщан, пана війта, моїх духовних синів”. Задля цього він готовий був, за 
його словами, на старості років “їхати риссю” на Запорожжя. Київський митропо
лит присягався Богом, що не був і не є винуватцем подій, наслідком яких стала 
колотнеча у Києві на релігійному грунті2.

З умовляннями до запорожців про помилування київських міщан, звинуваче
них ними у відступництві від православ’я, звернувся також архімандрит 
Києво-Печерського монастиря Захарія Копистенський. Він наголосив, що війт 
Ф. Ходика, бурмистр Созон Балика, писар Михайло Цасерко не є уніатами, 
а благочестиві православні, які дбають про прикрашення київських церков. Про
хаючи звільнити цих бранців, печерський архімандрит давав зрозуміти козакам, 
що світські особи не можуть бути судцями у сфері релігії. Відтак безпідставним 
є їхній намір стати вершителями долі київських міщан. Як наголосив 3. Копистен
ський, судити про віру можуть тільки духовні особи, насамперед митрополит 
та єпископи. Проливати ж християнську кров, до того ж у великий піст, є тяжким 
гріхом перед Богом. Гріхом є також і те, що Ф. Ходику, який зрікся свого війтівст
ва і готувався у Межигірському монастирі стати ченцем, козаки схопили 
у монастирській церкві, що неприпустимо з огляду на загальноприйняті цивілізо
вані норми, християнські правила та мораль (“Тому що до святої Церкви і до 
монастирів який би найбільший злочинець за зайшов або забіг, його жоден 
уряд, ані король не беруть і не витягають. Через те, що Боже право і канони 
св. соборів строго це забороняють”). 3. Копистенський висловлював побоювання, 
що у тому разі, якщо козаки таки вдадуться до пролиття крові, це спричить гнів 
короля і Православна церква втратить залишки своєї “вольності”. Як випливає 
зі змісту цього листа, Печерський архімандрит уже звертався до козаків із

1 І. Борецький та київське православне духовенство до козаків Війська Запорозького, 1.Ш 
1625 // АвАО. -  Аг. -  Юфв. № 45. -  8.7-9.

2 І. Борецький до Т. Замойського, 7 (?).ПІ 1625 // АОАО. -  Аг. -  Мере. № 45. -  Б. 10.
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письмовим посланням, у якому засвідчував невинуватість київських міщан, яких 
запідозрили у зраді православ’ю1.

Проте спроби православного духовенства на чолі з митрополитом І. Борець
ким відвернути запорожців від пролиття крові не увінчалися успіхом. Про це на
писали представники міського самоврядування за магдебурзьким правом Києва 
у своєму листі до київського воєводи Томаша Замойського від 1 червня 1625 р. 
Згідно з їхньою інформацією, козацькі полки двічі вступали цього року у їхнє міс
то. Причому, скаржилися міські урядники, запорожці не тільки завдали місту чи
малих збитків, а й ув’язнили їх. Протримавши “старших міських урядників, бур
мистрів і радців” під вартою, вони погодилися випустити їх на поруки. Проте не
приємності для деяких членів Київського магістрату на цьому не скінчилися. Адже 
козаки схопили війта Ф. Ходику -  людину вже у літах, а також міського писаря. 
Ф. Ходиці не вдалося від них відкупитися. Отримавши від нього “чималі подарун
ки за те, що його живим доставлять до Війська на Запорожжя”, вони за шість миль 
від Києва, у Трипіллі, відрубали йому голову. Писаря ж повели на Запорожжя. 
Міщани пояснили свою затримку з інформуванням київського воєводи про ці події 
своїм “великим страхом” перед козаками. Отож, вони взялися за перо тільки після 
того, як запорожці покинули місто та трохи вляглися пристрасті2.

Ще пізніше київські міщани насмілилися назвати Т. Замойському винних 
у провокуванні релігійної колотнечі у Києві, під час якої було вбито війта. Отож, 
вони вказали воєводі на провокатора -  місцевого міщанина Григорія Деркача. По
сварившись свого часу з Ф. Ходикою, Г. Деркач вийшов із міського присуду 
і “піддався під козацьку юрисдикцію”. Саме через його підбурювання козаків Вій
ська Запорозького проти київського війта та членів міського самоврядування і су
ду за магдебурзьким правом на їхні голови впало нещастя. Через деякий час коза
ки вигнали Г. Деркача з Війська і він повернувся до Києва, де почав займатися 
купецькою справою. Міщани просили київського воєводу сприяти їм у судовому 
переслідуванні Г. Деркача3.

Як бачимо, члени Київського магістрату підбадьорилися і вирішили розпочати 
наступ на свого кривдника тільки після того, як запорожці прогнали його від себе 
(напевно козаки це зробили не в останню чергу через те, що зрозуміли, у яку непе
вну історію втягнув їх Г. Деркач). Судячи з усього, винними у виникненні релігій
ної колотнечі у Києві були також місцеві козаки на чолі з Соляником і Кизимом. 
Однак київські міщани не наважилися псувати з ними стосунки, побоюючись, аби 
до міста знову не увійшли з каральною місією запорозькі полки.

1 3. Копистенський до козаків Війська Запорозького, 6.ПІ 1625 // Пам’ятки. Архів Українсь
кої Церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини 
XVII ст.- Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 370,371.

2 Київські бурмистри, радці, лавники та усі міщани до Т. Замойського, 1 .VI 1625 // АбАО. -  
AZ.-Rkps.Jfe337.-S.40.

3 Угода між міщанами Києва та київським воєводою, близько 1626 р. // АвАО. -  AZ. -  Шфв. 
№289.-8.123.
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Загалом, релігійні тертя та інциденти на релігійному грунті у Києві 1625 р. за
свідчили, що Православна церква мала перевагу у протиборстві з Уніатською церк
вою у місті, як вочевидь і на Подніпров’ї, задяки потужній підтримці запорожців, 
котрі розглядали її як свою, а православ’я -  рідною вірою. Більше того, і православ
не духовенство, і миряни опинилися під політичним наглядом козаків, які здійсню
вали жорсткий контроль у конфесійній сфері. З цим не могли нічого вдіяти право
славні церковні ієрархи, котрі 1620 р. прийшли до влади за допомогою запорожців.

Прикметно, що православне населення деяких українських міст іноді таки 
вдавалося по допомогу запорожців як до останнього аргументу в боротьбі з уніа
тами. Так учинили православні мешканці Шаргорода на Брацлавщині, коли до них 
був посланий уніатський протопоп з метою пропаганди унійної ідеї. Козаки, які 
відреагували на скаргу шаргородців, у червні 1622 р. прибули до їхнього міста
і позбавили життя цього протопопа1. Уніатський митрополит Й. Рутський пізніше 
писав до київського воєводи Т. Замойського, що згаданий протопоп, на ім’я Мат
вій, “не лише святобливо жив, а й пішов із життя, прийнявши мученицьку смерть, 
[будучи] замордований свавільними людьми”. Й. Рутський звертався до 
Т. Замойського, як покровителя уніатів, щоб він надав Шаргородське і Красненсь- 
ке протопопство священику Андрію Копичинському2.

Загалом, запорожці розглядали православ’я як своєрідне політичне знамено, 
під яким гуртувалися вони самі і цього ж вимагали від решти українського насе
лення. За великим рахунком, козаки вбачали у православній вірі моральну основу, 
що живить політичну ідентичність українського етносу. Відтак вони розцінювали 
хитання у вірі православних та перехід їх в уніатство як зраду свого народу, яку 
належить викорінювати терором.

Пастухи православних пастирів

Запорожців вельми непокоїла можливість порозуміння православних ієрархів 
з уніатами. Через це вони брали на себе роль своєрідних пастухів, які зірко сте
жать за тим, аби їхні пастирі, в тому числі архієреї, навіть не мислили відступити
ся від Православної церкви. Серед іншого, це підтвердила діяльнісна налаштова- 
ність представників запорозького козацтва на захист традиційних устоїв Право
славної церкви, проти унійної ідеї, що її вони продемонстрували під час проведен
ня у серпні 1628 р. у Києві православного церковного собору. У ті дні київські ко
заки заприсяглися позбавити М. Смотрицького життя, якщо буде доведено його 
уніатство. Вони заявили йому: “Ми здобули цю святиню своєю кров’ю. Своєю 
кров’ю хочемо її запечатувати -  або і тих, хто б їй як-небудь заважали і від неї від
ступилися”. Отже, козаки розглядали православну віру фактично як власну (а та
кож свого народу) духовну основу. За неї вони готові були пролити свою кров.

1 Огог<іоткі М. Яеіі^а і Когасгуяіа гаропюка \у КгесгуровроШд V/ ріешвгеі роНомгіе ХУП 
ш іеки.-8.211.

2 Й. Рутський до Т. Замойського, 19.111 1626 // АбАО. -  №.. -  Шерв. № 368. -  Б. 1.
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Відступ від православ’я розцінювали як зраду, що карається смертю. Підозрюючи 
деяких учасників собору у симпатіях до унії, київський козак Соляник популярно 
попередив про тяжкі наслідки для тих, хто спробує зрадити православ’ю (“Ну, біс 
вашій матері, махлюйте, махлюйте: дістанеться тут і Павлу, і Савлу!”)1.

Не менш рішуче запорожці виступили у ролі самопрюначених контролерів 
вищого духовенства під час помісного собору Православної церкви, який відбувся 
у липні 1629 р. в Києві. Напередодні його проведення запорозький гетьман Лев 
Іванович надіслав листа митрополитові І. Борецькому, в якому повідомив про від
рядження на собор представників Війська Запорозького із завданням пильнувати, 
щоб там не виникло чогось супротивного православ’ю. Причому гетьман запев
нив, що запорожці готові віддати життя за віру (“кгдыж то есть повинность наша 
и каждого хршіанина за вВру умрети”). Під час собору один з козаків застеріг ар
хімандрита Києво-Печерського монастиря Петра Могилу* та митрополита І. Боре
цького проти унійних намірів, оскільки в такому разі вони повторили б долю запі
дозреного у сприянні унії київського війта Ф. Ходики (“Буде унія архімандритові, 
та й Борецькому, така сама, як до цього війту”). Королівський комісар А. Кисіль 
спробував приструнчити згаданого вище прямолінійного промовця, однак козацькі 
посли осадили комісара, кинувши йому: “Не гучи, ляше!”2

Отже, козаки назвали “ляхом”, тобто поляком, православного українського 
шляхтича, поведінка котрого як представника королівської влади на церковному 
соборі викликала у них велику підозру у потуранні унійній ідеї. Звідси стає зрозу
мілим, що, визначаючи “національну” належність А. Кисіля в межах протистав
лення русин-православний / поляк-католик та “записавши” його у “ляхи”, козаки 
в цьому випадку сприймали “національне” не тільки з огляду на формальне віро
сповідання особи, обставини її народження та мови. Фактично головними критері
ями визначення “правдивого” русина для них були ментальні та діяльнісні чинни
ки, власне глибока соціально-психологічна зорієнтованість на православ’я, тверді 
політичні позиції та чіткі реальні дії, що доводили відданість давній конфесійній 
традиції руського народу. У такому розумінні “руськості” уніати поставали як лю
ди, що зрадили свій народ, перетворившись на нових “ляхів”.

1 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно- 
исторического исследования. -  Т. 1. -  С. 333.

'  П. Могилу обрали архімандритом Києво-Печерського монастиря на шляхетському сеймику 
в Житомирі у вересні 1627 р. До кінця цього ж року він був затверджений на Києво-Печерському 
архімандритстві грамотою Сигізмунда Ш, а також отримав висвячення (Жуковський А. Петро Мо
гила й питання єдності церков. -  К., 1997. -  С. 54). Прикметно, що для того, аби виклопотати 
у Сигізмунда Ш відповідний привілей, П. Могила звернувся за протекцією до впливових сановни
ків. 24 вересня 1627 р. він написав листа київському воєводі польському сенатору Т. Замойському, 
повідомивши йому про те, що у вересні печерські ченці, а також шляхта Київського воєводства 
висловилися за його обрання архімандритом Києво-Печерського монастиря. Відтак новообраний 
архімандрит просив Т. Замойського, аби він замовив про нього слово перед королем (П. Могила до 
Т. Замойського, 24.ІХ 1627 // АвАО. -  № . -  Ифв. № 337. -  Б. 52).

2 Жукович П. Материалы для истории киевского и львовского соборов 1629 года. -  СПб., 
1911.-Материалы.-С. 10,11.
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Прикметно, що, за спостереженням дослідників, селяни та козаки, іноді пред
ставники міщанства, які у 20-40-ві роки XVII ст. з різних причин (переселення, 
торгівля) прибували з території Речі Посполитої на територію Московської держа
ви, як правило, не тільки засвідчували перед чинниками московської влади свою 
ворожість до унії, а й ототожнювали уніатів із поляками-католиками, релігія яких 
у відповідних джерелах виступає під термінами “римська”, “латинська” і, особли
во, “ляшська”, до прийняття якої насильно змушують православних (сам термін 
“унія” поставав синонімом поняття “римська віра”). Відтак у свідомості цих “про
стих” людей релігійний конфлікт між тими, хто сповідував православну та “ляш- 
ську” релігію, уявлялися не як конфлікт духовенства двох конфесій, а як конфлікт 
двох народів, кожен з яких сповідував свою релігію, а також як політичний конф
лікт руського народу з політичним режимом Речі Посполитої, котрий уособлюва
ли “поляки”. Вже на початку 1620-х років почали шукати союзників руського на
роду у боротьбі за свої права та віру у православному московському царі з переда
чею йому земель, на яких мешкали козаки, а пізніше, наприклад, у створенні у 
межах Речі Посполитої окремого князівства, правитель якого буде православним1.

Звісно, що такі уявлення “простих” людей -  вихідців з українських та білору
ських земель, які прибували на терени Московської держави, були доволі хаотич
ними, мали буденний рівень, а їхня свідомість живилася неясними надіями та чут
ками щодо того, як змінити на краще становище православних у Речі Посполитій. 
Водночас представлений у цих уявленнях рівень етноконфесійної свідомості, 
у якій “національне” русинів-православних постає в опозиції до “національного” 
“ляхів” (як католиків, так і уніатів), вочевидь відображав настрої, які панували 
у середовищі соціальних низів тогочасного суспільства України та Білорусії. Без
перечно, таке розуміння “національного” відповідало радикальному підходу запо
рожців до віросповідного питання, котрі розцінювали як зраду не тільки перехід 
в унію, а й пошуки релігійного компромісу з уніатами.

Причетність запорожців до обрання впливових православних архієреїв 
наприкінці 20-х -  на початку 30-х років XVII ст

Запорожці, які в упертій боротьбі добилися відновлення 1620 р. православної 
церковної ієрархії, і в подальному виявляли готовність упливати на ключові 
у Православній церкві “кадрові” питання. Вираженням цього стала, зокрема, полі
тична активність запорожців, спричинена їхнім бажанням долучитися до політико- 
правового процесу заповнення вакансії на впливовій архімандритській кафедрі 
Києво-Печерського монастиря (ця кафедра пустувала після смерті 1624 р. архіма
ндрита Єлисея Плетенецького). Показовим щодо цього є наявне в інструкції запо
розьким послам на сейм 1625 р. наполягання козаків на тому, щоб “архимандрита

1 Флоря Б. Н. Отражение религиозных конфликтов между противниками и приверженцами 
унии в “массовом сознании” простого населения Украины и Белоруссии в первой половине 
XVII в. // Дмитриев М. В., Заборовский Л. В., ТуриловА.А., Флоря Б. Н. Указ. раб. -  С. 151-174.
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ведле прав и привилеев тому монастырю здавна наданых: напрод от капитулы пе
черское братіи черицев, а потом и от всее шляхты обывателей воєводства Киевс
кого, притом теж и от всего рыцерства Войска нашого згодне уподобаного, обра
ного, именованого господина отца Захария Копыстенского, человека в животе 
чернеческом и в писме Божом добре учоного, Его кор. Мил. и всБх панов сенато
ров о причину до Его К[оролевской] М[илости], абы на архимандритство листом 
своим королевским ствердити рачил”1.

Із наведеного джерельного тексту можна переконатися, що козаки подали свій 
голос за затвердження королем нового архімандрита києво-печерського монасти
ря -  3. Копистенського, до обрання якого вони долучилися разом з печерськими 
ченцями та київською шляхтою. Тим часом обрання києво-печерського архіман
дрита було насамперед становим привілеєм православної шляхти, закріпленим 
давньою традицією. Обрання нею архієреїв Православної церкви поставало як 
елемент політико-правової процедури, пов’язаної із королівським правом “пода
вання духовних хлібів”. Не дивно, що представники православного шляхетства 
нерідко апелювали до свох станових привілеїв у конфесійній сфері під час полі
тичної боротьби, що підтверджує, наприклад, ухвала сеймика шляхти Київського 
та Брацлавського воєводств (жовтень 1606 р.), у якій, серед іншого, наголошено на 
праві шляхтичів обирати православних церковних архієреїв та посідати церковні 
кафедри2. Звісно, що православна шляхта Київщини не оминала нагоди скориста
тися цими своїми правами і при обранні архімандрита Києво-Печерського монас
тиря*. На цьому тлі стають більш зрозумілими політичні позиції запорожців щодо 
затвердження королем 3. Копистенського києво-печерським архімандритом, які 
відображені в інструкції послам Війська Запорозького на сейм 1625 р. Отже, коза
ки самочинно віднесли себе до осіб, які мають право обирати архімандрита згада

_______________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического 
исследования. -  Т. 1. Приложения. -  С. 276-277.

1 Архив ЮЗР. -  Т. 1. -  Ч. 2. -  С. 68-70.
’ Певне уявлення про організаційний та правовий механізм залучення шляхти до обрання 

Києво-Печерського архімандрита можна отримати із відповідного звернення до шляхтичів Київ
ського воєводства ченців цього монастиря. Це звернення з’явилося після смерті П. Могили 
(1 січня 1647 р.) і було зумовлено потребою обрати нового архімандрита: “По зостю сь того свита 
кожного архиманъдрита Печерского, маемо, везвавыпи до себе князей, пановъ и обывателевъ 
земли Киевъское, которыхъ быхъмо затягнути могли, и они, будучи тоежь релией Кгрецкои, хо
тели бы намъ до помочи тоеи елекъцией, на архиманъдрита обрати особу зацьную стану шляхец- 
ъкого, въ законе нашомъ выцвиченую, и до маєстату Его Королевское Милости, пана нашого 
милостивого, листомъ вольной елекцией нашои освидчати, и за тоею особою единою отъ насъ 
усихъ и ихъ милостей, пановъ обывателевъ, до насъ напежачихъ, абы привилеемъ Его Королевс
кое Милости быль намъ на архиманъдрию потверженый, супьликовати”. Прикметно, що в об
ранні у січні 1647 р. нового архімандрита Києво-Печерського монастиря Йосифа Тризни взяли 
участь 39 представників православного нобілітету (Архив ЮЗР. -  Т. 1. -  Ч. 2. -  С. 337,339-342). 
Щодо викладеної у цьому документі процедури обрання києво-печерського архімандрита, то, як 
можна переконатися, вона була покладена на ченців та представників шляхетського стану. Обра
ного ж ними кандидата затверджував на архімандритстві король своїм привілеєм. Про участь 
козаків в обранні архімандрита у цьому джерелі нічого не сказано.
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ного монастиря. Зафіксувавши у посольській інструкції як доконаний факт свій 
особливий політико-правовий статус щодо Православної церкви, тобто, наголоси
вши на своєму долученні нарівні із шляхтою до обрання кандидатів на архіманд- 
ритство, запорожці звернулися з відповідним поданням до сейму, сподіваючись 
виклопотати у короля підтверджувальний привілей 3. Копистенському. Звідси до
волі виразно простежуються конкретні політичні орієнтації запорозьких козаків: 
з одного боку, вони хотіли набути у конфесійній сфері права та привілеї, які мав 
шляхетський стан, а з іншого -  цілеспрямовано підтримували конкретного канди
дата на Києво-Печерське архімандритство. Робили вони це вочевидь з метою дієво 
впливати на релігійну ситуацію в духовній столиці України -  Києві.

Ще один вагомий привід для запорожців активізувати політичну діяльність, 
пов’язаний з обранням чільних ієрархів Православної церкви, з’явився у них після 
того, як навесні 1631 р. помер І. Борецький. Сигізмунд III, занепокоєний можливим 
негативним для польської влади розвитком подій щодо обрання нового Київського 
православного митрополита, вирішив дати відповідні владні розпорядження київсь
кому воєводі Яну Тишкевичу. У своєму листі до нього від 23 червня 1632 р. король 
наказав воєводі відібрати Свято-Михайлівський монастир, діючи, однак, дуже обе
режно, аби не спровокувати козаків до бунтів. Водночас Сизізмунд III наголошував, 
що в інтересах правлячого режиму є всіляке запобігання тому, щоб новим Київсь
ким митрополитом не стала особа, посаджена на митрополичу кафедру запорожця
ми. Адже король убачав у цьому загрозу отримати небезпечного для католиків та 
уніатів бунтівника. Сигізмунд ІП доручав Я. Тишкевичу просвітити козаків щодо 
королівського права “подавання” митрополита, аби у них не виникло бажання са
мим і на власний розсуд вирішити це питання (як писав король, “аби який незнос
ний і бунтівний чоловік на те місце (митрополичу кафедру. -  Я. С.) не був посадже
ний козаками, який би потім бунтувавав їх і підбурював проти католиків та уніатів”; 
відтак король хотів, щоб Я. Тишкевич “застерігав козаків, [аби] без волі і нашого 
подання не ставили собі митрополита, оскільки його подавання належить Нам згідно
з Нашим королівським правом та коронними законами”)1.

Проте Я. Тишкевич не зміг виконати запізнілі королівські накази та настанови 
і взяти ситуацію у Києві під контроль. У боротьбі між П. Могилою та І. Копинсь- 
ким за митрополичу кафедру гору взяв останній. Безсумнівним є те, що І. Копин- 
ський став митрополитом завдяки підтримці запорожців. У грудні 1631 р. козаки 
під командувандуванням полковника Дем’яна Гарбуза змусили прихильника 
П. Могили -  Філофея Кизаревича -  покинути резиденцію Київських православних 
митрополитів у Свято-Михайлівському монастирі, і до неї увійшов І. Копинський2.

Отже, обставини приведення до влади у Київській митрополії І. Копинського 
підтвердили, що запорожці залишилися вірними своїй традиції брати активну 
участь у вирішенні найбільш значущих для Православної церкви питань,

1 Цит. за: Вгогсіоткі М. Яе^іа і Когасгугпа гароїтека аяг Ягесгурозроіке  ̂ ту ріеш$геі 
роі1о\уіе XVII \vielcu. -  Э. 139,140.

2 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 304.
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пов’язаних із посадженням на церковні пости її вищих ієрархів. До цього козаків 
вочевидь спонукала їхня активістська політична культура, глибина релігійних пе
реконань і набута традиція служити Православній церкві та інтересам руського 
народу в ролі їхніх захисників і оборонців. Утім, через деякий вони відмовилися 
від підтримки І. Копинського як митрополита і зробили свій вибір на користь 
П. Могили. Судячи з усього, цей їхній крок був зумовлений не симпатіями або 
антипатіями до того чи того православного архієрея, а політичним прагматизмом. 
Запорожцям потрібно було обирати між “своїм”, однак невизнаним польською 
владою митрополитом І. Копинським, а також П. Могилою, який 12 березня 
1633 р. отримав у Варшаві королівський привілей на Київську митрополичу кафе
дру. Водночас Православна церква та її ієрархія нарешті були визнані польською 
владою, підтвердженням чого стало, зокрема, затвердження новообраним королем 
документа, що мав назву “Статті для заспокоєння коронних і Великого князівства 
Литовського обивателів руського народу, які дотримуються грецької релігії'” (про 
це детальніше йтиметься нижче).

Судячи з усього, після того, як запорожці переконалися, що багаторічна боротьба 
учасників руху за конфесійну свободу православних, у якій вони брали найактивнішу 
участь, таки принесла свої доволі вагомі плоди, вирішено було не конфронтувати
з польською владою через певні персонали* на митрополичій кафедрі. Відтак козаки 
визнали затвердженого польським королем Київського митрополита, який, отже, аж 
ніяк не був зобов’язаним їм своїм обранням. Теоретично це могло послабиш впливи 
запорожців на конфесійну ситуацію в Україні. Однак така обставина напевно мало 
непокоїла запорожців, адже вони, що доводила попередня практика їхніх відносин із 
православним духовенством, мали дієві важелі впливу, аби змусити митрополита П. 
Могилу поважати політичну лінію Війська Запорозького щодо православ’я. Проте 
у 1630-ті роки конфесійна ситуація в Україні та Білорусії істотно змінилася. Адже піс
ля зазначених вище подій становище Православної церкви у Речі Посполитій зміцни
лося і вона вже не потребувала такою мірою, як раніше, захисту та оборони з боку 
козаків Війська Запорозького. Історична місія запорожців як найбільш радикальних 
та безкомпромісних борців за православну віру значною мірою була виконана і втра
тила свою гостроту, що дало можливість П. Могилі відмежуватися від козацьких 
впливів та міцно утвердитися на Київській митрополичій кафедрі.

Гасла захисту православної віри у радикальних проявах 
політичної боротьби запорожців 1630-х рот

Після великих надій та ентузіазму початку 1620-х років, з якими запорожці, 
свідомі своєї моральнр значущої ролі рятівників Речі Посполитої від турецького 
поневолення, активно боролися за права православних (у тому числі використо
вуючи сеймову трибуну) і добивалися легалізації відновленої Єрусалимським пат
ріархом Феофаном православної церковної ієрархії Київської митрополії, для них 
настало певне розчарування через політичну непоступливість офіційної Варшави. 
Судячи з усього, це було однією із причин певного зниження активності козаків на
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напрямку політичної боротьби, що передбачав використання трибуни шляхетсько
го парламентаризму. На це вказує той факт, що запорожці не подали на сейм 
1624 р. свої конфесійні вимоги. Такі вимоги не обговорювали також на сеймах 
1626, 1627,1628 та 1629 рр. Утім, не все залежало від бажання запорозьких полі
тиків. Ідеться про те, що учасники сеймів 1627-1629 років розглядали православне 
конфесійне питання надто побіжно, або ж переносили його розгляд на черговий 
сейм (на сеймі 1629 р. не було запорозького посольства). Однак вже на сеймі
1631 р. послані гетьманом Тимофієм Орендаренком запорозькі посли енергійно 
обстоювали права Православної церкви та її вірних1.

Козаки активно готувалися також до сейму 1632 р. У руслі організаційних за
ходів, спрямованих на ефективне використання козацькими політиками сеймової 
трибуни, запорозький гетьман Іван Петражицький Кулага написав, зокрема, листа 
до К. Радзівілла з проханням підтримати козацьких послів на сеймі. Вони ж мали 
просити короля, щоб він “зволив звеліти заспокоїти нашу старожитну грецьку ре
лігію, упривілейовану від давніх віків предками Й[ого] Королівської] М[илості] -  
святої пам’яті померлими польськими Королями їх М[илостями], як і теперішнім 
Королем Й[ого] М[иліспо], н[ашим] м[илостивим] В[олодарем]”. І. Петражицький 
повідомляв, що запорозькі посли Станіслав Яблонський та Андрій Кривоблоцький 
усно передадуть К. Радзівіллу докладну інформацію про цілі запорозького посоль
ства2. Як бачимо, у Війську Запорозькому спиралися на традиційний інструмента
рій політичної боротьби за конфесійні права православних. Тобто, козаки наполя
гали на історично зумовленій законності посідання Православною церквою та її 
вірними своїх конфесійних прав і виконанні королем обіцянок щодо цього. Запо
розькі політики координували також свої дії з лідером протестантів Великого кня
зівства Литовського, розраховуючи на його політичну підтримку. Адже К. Радзівіл 
був їхнім давнім союзником у боротьбі за права різновірців у Речі Посполитій.

На сеймі 1632 р., який розпочав свою роботу 11 березня і став останнім сеймом, 
що відбувся за життя Сигізмунда ІП, посли Війська Запорозького були єдиними 
представниками православного табору, які порушили на сеймових засіданнях пра
вославне конфесійне питання. 27 березня вони, спираючись на надану їм інструк
цію, виступили перед депутатами Посольської ізби. Сигізмунд ІП, відповідаючи на 
їхні вимоги про припинення релігійних переслідувань православних, надання Пра
вославній церкві належних їй прав та забезпечення релігійної свободи в країні, від
кинув звинувачення щодо релігійних утисків і пообіцяв, що звернеться до вищого 
“грецького” духовенства, аби, мовляв, розібратися у козацьких скаргах3.

1 йгогсіоткі М  Яе^іа і Когасгугпа гарого$ка КгесгурсюроШд \у ріеш$геі роііодуіе XVII 
шіеки. -  Б. 125,134-136.

2 І. Петражицький до К. Радзівілла, 22.11 1632 // АОАО. -  АЛ. -  Вг. V. -  Мере. № 11546. -  
Б. 1 , 2.

3 йгоісіоткі М. Яеіі^а і Когасгугпа гароговка V/ КгесгуровроІПеі ріетвге] роїіоигіе XVII 
теки. -  Б. 140-142.
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Сигізмунд III. Тогочасна гравюра

Сплеск політичної активності запорожців, спрямованої, у тому числі, на реалі
зацію їхніх конфесійних вимог, відбувся після смерті Сигізмунда III (помер ЗО кві
тня 1632 р. “на самому світанку у Варшавському замку”)1. У цей час у Речі Поспо
литій розпочалася підготовка до виборів та посадження на трон нового польського 
короля. У цій ситуації козаки побачили для себе шанс домогтися того, чого вони 
наполегливо вимагали від політичного режиму Речі Посполитої упродовж бага
тьох років, тобто відновлення справедливості щодо конфесійних прав руського 
народу, в також розширення своїх станових прав. Більше того, під час безкоро- 
лів’я у Речі Посполитій запорожці зробили у цій боротьбі спробу зрівнятися з па
нівним соціальним станом держави (шляхтою) у царині деяких найважливіших 
політичних прав. Причому для досягнення своєї політичної мети вони вирішили 
заручитися підтримкою “своєї”, української шляхти, тобто тих її представників, 
які мешкали на території з вельми сильними владними впливами Війська Запоро
зького, власне на Київщині і Брацлавщині. Це підтверджує лист, з яким ЗО травня
1632 р. запорозький гетьман І. Петражицький від імені козаків Війська Запорозь
кого звернувся до шляхти Київського та Брацлавського воєводств, яка мала 3 чер
вня 1632 р. зібратися у Житомирі на конвокаційний сеймик. І. Петражицький 
повідомив учасникам цього сеймика, що посилає до них запорозьких послів 
Андрія Кудиновського та Сасина Демидовича.

1 Ехсегрй г ёуагушш Аппі 1632 // ВИ. -  № 3243 (ВіЬІісЛека Опіупасуі гатоівкід. -  
№1315).-Б . 93.
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Як випливає з листа запорозького гетьмана, козаки заявили про свій намір 
отримати по смерті Сигізмунда ПІ право голосу при обранні польського короля. Во
ни наголосили: “При обранні Короля Його Милості, нашого милостивого пана, який 
скоро буде [на троні], справедливо розмислюємо, що без нашого подання і дозволу 
він не може бути обраний, оскільки Річ Посполита визнає нас за своїх членів і ми 
зносимо на своїх шиях те, де, головно, найтяжчі удари... супроти кожного неприя
теля [стаємо] своїми грудьми, не шкодуючи здоров’я, своїх статків та втрат”1.

Як бачимо, запорожці дійшли висновку, що вони цілком заслуговують на те, 
аби так само, як шляхта, обирати короля. На їхню думку, для цього існують усі 
підстави. По-перше, з їхнього погляду, вже досягнуто політичної легітимації запо
розьких козаків у Речі Посполитій, оскільки, мовляв, їх визнано рівноправним 
членом “політичного тіла” держави. По-друге, свої політичні претензії щодо об
рання польського короля козаки висновували з огляду на власні воєнні заслуги 
перед Річчю Посполитою, а також беззавітне, громадянське служіння її інтересам.

І. Петражицький писав до учасників шляхетського сеймика у Житомирі, що 
довготривала боротьба запорожців у справі захисту прав Православної церкви та її 
вірних для них майже нічого не змінила на краще. Становище православних 
в Україні і в Білорусії мало чим відрізняється від того, яке мав єврейський народ 
під час єгипетської неволі. Відтак козаки зневірилися у легальних методах полі
тичної боротьби, яка приносить їм тільки розчарування і відчуття того, що польсь
ка влада ігнорує їхню політичну лояльність та заслуги і фактично політично шах
раює із ними (“До нашого відважного порятунку волала кривда Божих церков
і блачестивих християн. Природжена любов до вітчизни і заприсяжена віра поль
ським королям, їх милостям, нашим милостивим панам, і всій Речі Посполитій, 
хоча нам не досить [добре] велося, не допускала [до того] -  радше воліли по увесь 
цей час жебрати, просити, плакати... нас то збивали обіцянками, то вказували нам, 
що неприпустимо втручатися у ці справи як рицарським людям. Через це і по цей 
день, замалим не так як, як у Єгипті єврейський народ у неволі, благочестиві хрис
тияни не можуть мати безпечного і пристойного відправлення богослужіння у свя
тих церквах по усій Короні Польській та Великому князівстві Литовському”) .

Отож, запорожці вирішили діяти у час безкоролів’я у Речі Посполитій вельми 
рішуче, домагаючись справедливого вирішення православного конфесійного пи
тання: “При посіданні Королем Його Милістю престолу Корони Польської -  най
перше, щоб [король], заспокоївши у [своїх] державах старожитну грецьку релігію, 
підтвердив присягою права і вольності російського народу і наші рицарські, зніс
ши ту злощасну унію, яка започаткувала чвари, колотнечу, посіяла незгоду серед 
народу. Щоб велів зміцнити [старожитну грецьку релігію] так, щоб навіки зали
шалася у спокої, а наші духовні у своїх діоцезіях та єпархіях... могли мати належ
ну [їм] владу. Бо коли нині станеться інакше і Король Його Милість усупереч на

1 І. Петражицький до К. Радзівілла, ЗО.У 1632 // АбАО. -  АЛ. -  Цг. V. -  Икре. № 11546. -  & 5.
2 ІЬіі -  Б. 4.
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шій волі, без підтвердження прав і свобод нашого російського народу утвердиться 
в державі, то щоб нас тоді не вважали збурювачами Речі Посполитої. Через те, що 
захищаємо свої права і вольності... не хочемо мати собі нікого за государя, як за
значено -  аж поки Король Його Милість нам і нашим духовним не присягне і не 
підтвердить права, свободи і вольності. І з цим проголошуємо, що здоров’я і усі 
статки відклавши, готові померти при наших правах і вольностях”1.

У цьому своєрідному політичному маніфесті запорожців, адресованому полі
тичному режимові Речі Посполитої, чітко сформульовано попередження польській 
владі. Адже козаки фактично ультимативно вимагали від майбутнього новообра
ного короля підтвердити під час коронації своєю присягою згоду задовольнити 
їхні політичні вимоги. Йшлося про дотримання конфесійних прав православних, 
підтвердження і розширення прав та привілеїв православного духовенства і коза
ків*, заборону Уніатської церкви. Якщо ж ні, то запорожці не мали наміру визна
вати нового короля і готові були піднятися на повстання за віру, свободу руського 
народу та свої станові інтереси.

Домагаючись реалізації своїх цілей від центральної влади, запорожці розгор
нули активну політичну дальність. Сприятливою для цього була та обставина, що 
у травні 1632 р. політично впливова постать у Речі Посполитій -  польний гетьман 
литовський К. Радзівілл послав свого представника Григорія Куницького для на
лагодження політичних контактів з архімандритом Києво-Печерського монастиря 
Петром Могилою, а також запорожцями. В результаті було узгоджено план коор
динації політичних дій православних і протестантів. Ішлося, зокрема, про підтри
мку кандидатури на польський королівський престол королевича Владислава, 
а також ліквідацію Уніатської церкви2.

І. Петражицький, який разом із козацьким військом перебував поблизу Тарга- 
нового Ставу, над р. Росавою, 31 травня 1632 р. написав листа князеві К. Радзівіл- 
лу. Запорозький гетьман повідомляв лідерові литовських протестантів, що ЗО тра
вня над Росавою відбулася козацька рада, на якій був присутній слуга К. Радзівіл- 
ла -  Г. Куницький. Він передав запорожцям листа князя, а також усно ознайомив 
їх з ініціативою свого патрона. З цієї ініціативи випливало, що у політичній ситуа
ції безкоролів’я в Речі Посполитій К. Радзівілл заявив про свій намір підтримати 
політичну боротьбу козаків Війська Запорозького як за задоволення їхніх корпора
тивних вимог, так і за справедливе вирішення релігійних питань, які стосувалися 
усього руського народу. Про зацікавленість К. Радзівілла у співпраці із запорож
цями в цей політично вельми напружений час у державі сигналізує той факт, що 
він передав через Г. Куницького запорозькому гетьманові шаблю. Цей подарунок 
мав виразний ідейний підтекст і вочевидь був спрямований на символічне скріп-

_______________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

| Ibid.-S.5-6.
* Запорожці домагалися, зокрема, перегляду умов Куруківської угоди 1625 р. про 

6-тисячний реєстр. Вони самочинно збільшили цей реєстр до 8 тисяч осіб і мали намір домогтися 
визнання цього польською владою (І. Петражицький до К. Радзівілла 22.П 1632. -  Б. 2.)

2 Кетра Т. Ор. сй. -  8.383,384.
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лення політичної співпраці литовського гетьмана з козаками Війська Запорозько
го. Прикметно, що І. Петражицький відповідним чином відреагував на подаровану 
йому шаблю. Спираючись на ідейний інструментарій запорозької системи ціннос
тей, він висловив упевненість, що ця зброя буде змочена кров’ю коронного непри
ятеля заради блага Вітчизни, а також блага майбутнього польського короля, “якого 
нам Господь Бог зволить подати” (запорожці від себе етикетно передали К. Радзі- 
віллу своєрідний рицарський подарунок -  військовополоненого турка).

І. Петражицький виходив із того, що в політичній ситуації, яка склалася у Речі 
Посполитій, як ніколи раніше є реальний шанс покращити становище “Божих 
церков і нашого руського народу”. Він повідомляв К. Радзівіллу, що заради досяг
нення цієї мети на козацькій раді вжито практичних заходів, а саме -  вирішено 
координувати свої дії з українською шляхтою. Відтак на шляхетські повітові сей
мики рушають представники Війська Запорозького з відповідним завданням. 
Козаки вирішили також відправити своїх послів на конвокаційний сейм. Запорозь
кий гетьман просив К. Радзівілла, щоб він посприяв запорозькій посольській деле
гації, яка вноситиме свої подання до Посольської ізби, а також сенату1.

Про атмосферу, яка була на козацькій раді ЗО травня 1632 р. над Росавою, 
а також ухвалені на ній рішення і плани козаків можна судити також з реляції 
Г. Куницького (червень 1632 р.). Згідно з його повідомленням, запорожці з вели
ким ентузіазмом сприняли звернені до них пропозиції К. Радзівілла, обіцяючи йо
му вельми рішучу підтримку (“аж до смерті”), якщо князь обстоюватиме інтереси 
православної релігії. Козаки заприсяглися домагатися того, щоб на конвокаційно- 
му сеймі їм було гарантовано ліквідацію унії, забрано в уніатів храми і церковні 
прибутки та передано їх православному духовенству. У найближчих планах запо
рожців була демонстрація своєї воєнної сили. Вони мали намір сконцентрувати 
своє військо на Волині та очікувати, яку звістку принесуть їхні посли з конвока- 
ційного сейму. Причому запорожці відкрито попереджали чільних урядовців Речі 
Посполитої про неприпустимість обрання польського короля без їхньої участі, 
а також гостро ставили питання про заспокоєння “їхньої віри”2.

Невдовзі у Варшаву на конвокаційний сейм, який тривав від 22 червня до
17 липня 1632 р., було відправлено запорозьке посольство, до складу якого увійш
ли Лаврентій Пашковський, Герасим Кузка, Дорош Кухевич та Федір Пух. У черв
ні 1632 р. запорозькі політики звернулися до К. Радзівілла (він був обраний мар- 
шалком на конвокаційному сеймі, а також на елекційному сеймі, що розпочався 
27 вересня 1632 р.) з проханням підтримати запорозьких послів3. Приблизно у цей 
самий час вони написали листа до Гнєзненського архієпископа, який під час без- 
королів’я у Речі Посполитій обіймав найвищу владу у державі. Автори листа, се
ред іншого, виходили із засновку про потребу усім “спільно та одностайно обрати

1 І. Петражицький до К. Радзівілла, 31.У 1632 // АвАО.-А& -  Ог. V. -Ифв. № 15344. -  & 7-8.
2 Пго2СІоткі М. Яеіі^а і Когасгугпа гарогоїка ш ЯгесгурозроШе] ау ріептегеі роНочгіе XVII 

\vieku. -  Б. 145.
3 І. Петражицький до К. Радзівілла, 9. VI 1632//АОАІ).-АІІ.-І)г. У-Ю срь/б 15344.-8.10.
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і посадовити вільним обранням на цей пресвятий маєстат, з побожністю рівною 
королівській шанобою, [когось] з [числа] пресвятих потомків Його Королівської 
Мосці, особливо найсвітлішого Владислава Сигізмунда, Його Королівську Ми
лість, який має великі заслуги у цій славній державі, [що засвідчив] великою від
вагою свого життя і королівською гідністю. Під його щасливим... володарюван
ням сподіваємося як примноження прав, свобод і вольностей, так і виправлення 
порушених та їх розширення”1.

Неважко переконатися, що запорожці запропонували свого кандидата на поль
ський королівський престол -  королевича Владислава, разом з яким вони брали 
участь у найбільших воєнних кампаніях Речі Посполитої першої половини XVII ст. -  
польсько-московській війні 1617-1618 рр. та Хотинській війні 1621 р. Від “свого” 
короля козаки очікували відновлення і розширення прав, свобод та вольностей -  
вочевидь як своїх, так і руського народу. Вони вимагали ліквідувати унію ще до по
чатку роботи елекційного сейму. Домагалися того, щоб “увесь посполитий народ 
нашого руського народу користувався звичними від давніх часів свободами”, тобто 
обстоювали конфесійні права непривілейованих станів. Причому свої вимоги релі
гійного характеру запорожці попередньо узгодили з київським шляхетством (“Сто
совно цього, то усе це узгоджується з першим пунктом інструкції про релігію, нада
ній їх милостям панам послам Київського повіту від їх милостей панів обивателів”)2.

Своїм поданням Гнєзненському архієпископу (у відповідь на адресований 
шляхті його акт про скликання конвокаційного сейму у зв’язку зі смертю Сигіз
мунда III) запорожці самочинно наділили себе правами повноправного політично
го суб’єкта політичної системи держави, поставивши себе, отже, в один ряд із від
повідними інститутами, передбаченими тогочасною конституційною доктриною 
(король, сенат, сейм, шляхетські сеймики). Проте ці домагання запорожців, які 
вони спробували здійснити під керівництвом гетьмана І. Петражицького, були 
відхилені політичним центром Речі Посполитої. Через цю невдачу козацькі посли 
по своєму поверненні з Варшави замалим не втратили життя, а І. Петражицького 
таки стратили, запідозривши його у бажанні зрадити православну віру (мовляв, він 
хотів “быть в ляцкой в’ЬрЬ”, “обляшиться”)3.

Запорожці нічого не домоглися щодо реалізації своїх грандіозних політичних 
планів і при наступнику І. Петражицького на гетьманському посту -  Андрію Гав
риловичу (Діденку). Пояснювалося це не рівнем політичної досвідченості і кміт
ливості послів Війська Запорозького або твердістю у сповідуванні православ’я 
козацьких гетьманів. Справжньою причиною безперспективності такої боротьби 
козацтва було те, що шляхетське суспільство Речі Посполитої не збиралося втра

_______________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Запорозькі козаки, до Гнезненського архієпископа, 3.VI 1632 // Голубев С. Киевский мит
рополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического исследования. -  Т. 1. Приложе
ния.-С. 401,402.

2 Там же.-С. 402,403,405.
3 Акты Московского государства. -  СПб., 1890. -  Т. 1. -  С. 404,405,410.
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чати свою політичну монополію у державі та “посунутися” у політичній сфері, 
давши козакам Війська Запорозького достойне місце у політичній системі країни.

Тим часом розгорнута запорожцями активна боротьба на захист інтересів Пра
вославної церкви виявилася немарною. Вона істотно посилювала позиції тих сил 
руського суспільства українських та білоруських земель, які політичними метода
ми обстоювали інтереси православної конфесії. Йдеться про шляхетство, предста
вники якого помітно пожвавили свою політичну діяльність по смерті Сигізмун- 
да III. Вже на конвокаційному сеймі православно-протестантська опозиція вису
нула низку вимог щодо вирішення релігійного питання у Речі Посполитій. 17 лип
ня на сеймі було досягнуто попередніх домовленостей між уніатами та православ
ними. Згідно з ними за православними визнавали, зокрема, право правити службу 
Божу на усій території Київського, Брацлавського та Подільського воєводств (со
бор св. Софії, а також Видубицький монастир у Києві мали і надалі перебувати під 
юрисдикцією уніатського митрополита). Львівську єпископську кафедру та унів- 
ське архімандритство визнавали за православними, уніати зрікалися своїх претен
зій на Київський Свято-Михайлівський монастир. Підтверджували права право
славним братствам, право православних на Києво-Печерське архімандритство, 
а також будувати школи, мати семінарію, шпиталі тощо1.

Домігшись на конвокаційному сеймі поступок з боку своїх опонентів, пред
ставники православного табору готувалися до елекційного сейму. Вони сподівали
ся, що на ньому вдасться прийняти доленосні рішення, які відновлять Православну 
церкву у її правах. Готувалися до цього сейму також козаки Війська Запорозького.
4 вересня 1632 р. запорозький гетьман А. Гаврилович звернувся з листом до ко
ронного підканцлера Т. Замойського. У ньому він дипломатично подякував своєму 
адресатові за політичну підтримку козацьких послів у Варшаві під час проведення 
елекційного сейму* Водночас А. Гаврилович висловив сподівання, що Т. Замой-

1 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 
ХУИст.).-К.,2008.-С. 131.

Т. Замойський не приховував своєї симпатії до унії. Проте православні, які боролися за 
свої конфесійні інтереси, намагалися скористатися його допомогою ще напередодні віднов
лення 1620 р. Єрусалимським патріархом православної церковної ієрархії Київської митропо
лії. З ним підримували політичні контакти також запорозькі гетьмани, які хотіли заручитися 
його підтримкою для вирішення у Варшаві тих чи тих питань. Приміром, у січні 1627 р. запо
розький гетьман Михайло Дорошенко звернувся до Т. Замойського з проханням поклопотатися 
перед Сигізмундом III про певну справу, з якою до короля були послані запорозькі посли Яць- 
ко Йовжикович, Федір ПуховИч та Іван (Ян) Бачинський (М. Дорошенко до Т. Замойського, 
30.1 1627 // АОАО. -  А/. -  Юсрв. № 306. -  Б. 5,6). Прикметно, що незадовго до смерті Сигізму- 
нда III запорозький гетьман І. Петражицький написав листа Т. Замойському, прохаючи його 
підтримати запорозьких послів, яким доручено було звернутися до короля, зокрема, з вимогою 
про “заспокоєння” православної релігії (“Щоб И[ого] Королівська] М[илість], наш милости
вий Володар, на наші прохання своєю милостивою ласкою Володаря... велів наказати заспоко
їти нашу старожитну грецьку релігію, упривілейовану від давніх віків святої пам’яті предками 
Й[ого] Королівської] М[илості] померлими польськими Королями їх М[илостями], як і тепе
рішнім Королем Й[ого] М[илістю], нашим милостивим Володарем”) (І. Петражицький до 
Т. Замойського, 22.11 1632 // АОАО. -  № . -  Исрв. № 306. -  8. 8).
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ський сприятиме також виконанню посольської місії козацькими послами Федо
ром Кузмінським, Федором Праличем та Василем Онишкевичем (Оношкевичем), 
яких запорожці послали у польську столицю на сейм (“до їх милостей панів сена
торів та усієї Речі Посполитої”). Козаки хотіли заручитися політичною підтрим
кою Т. Замойського як із питання обрання польського короля, так і щодо віднов
лення конфесійних прав православних -  попри те, що Т. Замойський давно під
тримував уніатів і продовжував стояти на таких позиціях у подальшому. Щодо 
цього прикметним є лист до нього зі Львова Петра Могили, який на коронаційно
му сеймі 1633 р. отримав від короля привілей на Київську митрополію і ще до сво
го повернення у Київ намагався переконати Т. Замойського, аби той у своєму має
тку Томашеві не змушував православних підданих до унії (“не допускав насильст
ва над їхньою совістю, оскільки вони ніколи не були в унії”)1.

____________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

Томаш Замойський. Художник невідомий. Перша половина XVII ст.

Отже, А. Гаврилович писав до Т. Замойського, що козаки начебто вже давно 
отримали від короля Сигізмунда III обіцянку щодо “поліпшення вольності та сво
бод нашого руського народу” Однак, мовляв, тільки через смерть короля вони не 
отримали обіцяного. Відтак запорожці сподівалися, що під час обрання на сеймі 
нового короля будуть належно вшановані і законодавчо підтверджені важливі для

1 П. Могила до Т. Замойського, 23.IV 1633 // АЄАО. - КЬ. - Юсрв. № 733. - Б. 70.
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них політичні права і привілеї, що вони сприймали їх як духовні цінності. Фактич
но йшлося про гарантування у Речі Посполитій руському народові свободи, по
вернення православній вірі того високого статусу, на дотримання якого свого часу 
присягнули польські королі, а також поновлення православного духовенства у йо
го давніх правах та привілеях (“щоб на цій елекції при обранні милостивого нам 
Володаря як вольність нашого руського народу, так і наша старожитна віра, упри- 
вілейована і заприсяжена Королями їх милостями, була заспокоєна, а наші духовні 
залишалися у єпархіях при вольностях та користувалися своїми володіннями, зда
вна наданими святобливими на Церкву”)1.

4 вересня 1632 р. від імені Війська Запорозького було написано звернення, ад
ресоване елекційному сейму. У ньому козаки висловлювали сенаторам та депута
там Посольської ізби своє невдоволення через небажання офіційної Варшави до
пустити їх до виборів польського короля -  попри те, що, як вважали автори звер
нення, ще під час проведення Куруківської комісії 1625 р. офіційні чинники поль
ської влади визнали запорозьку спільноту повноправним членом Речі Посполитої. 
Відтак козаки, несправедливо позбавлені права обирати короля, ставили питання 
перед своїми адресатами у такий спосіб: “Сподіваємося, що ваші милості... зводи
те обрати такого володаря, який не чинитиме кривди заприсяженим королями їх 
милостями правам, свободам і вольностям кожного народу. Коли ж бо миле сум
ління, за нього довелося б пожертвувати своїм майном, статками і, насамкінець, 
життям. Сподіваємося, за ласкою Божою і ваших милостей..., що... не захочете 
цього бажати нам, своїм вірним слугам”2.

Із цих рядків випливає, що запорожці домагалися того, аби новообраний ко
роль підтвердив традиційні, історично усталені права, свободи та вольності “наро
дів” Речі Посполитої. Серед цих прав, свобод і вольностей найвищою цінністю для 
козаків є свобода віросповідання, за яку вони готові пожертвувати не тільки свої
ми матеріальними статками, а й життям. Іншими словами, запорожці давали зро
зуміти, що в разі, якщо новобраний король зневажить права православних, вони 
готові піднятися на повстання. Про свою тверду позицію в обстоюванні правосла
вної віри козаки поставили до відома королевича Владислава як претендента на 
королівський престол. Звертаючись до нього, вони, зокрема, зазначили: “Мусимо 
визнати, що жоден король, наскільки пам’ятаємо, не добився у Речі Посполитій 
того, чого... Його Королівська Милість, наш милостивий володар, батько Вашої 
Королівської Милості; вступаючи на державу, він мав [проти себе] християнсько
го імператора..., мав московського царя, рокоші внутрішніх воєн і ... [усе це] при
смирив. За його щасливого володарювання Ваша Королівська Мосць заступив до
рогу гвалтовному неприятелі, який страхав увесь світ -  не поступився [йому] 
з меншми силами під Хотином. Однак бере жаль, що за життя Його Королівської 
Милості сталася кривда нашій релігії, про порятунок якої... покірно, принижено

1 А. Гаврилович до Т. Замойського, 4.ІХ 1632 // АСАБ. -  А2. -  ЯкрБ. № 306. — Б. 11,12.
2 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического 

исследования. -  Т. 1. Приложения. -  С. 451.
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і слізно просимо Вашу Королівську Милість бо переконані, що ніхто інший, 
окрім Вашої Королівської Милості, [не] повинен опанувати цей маєстат Речі По
сполитої Польської Корони”. Причому запорожці запевнили королевича Владис
лава, що у випадку, якщо йому не дістанеться “батьківський престол”, то вони 
змушені будуть пожертвувати своїм “майном, статками і життям при Вашій Коро
лівській Милості”1.

Як бачимо, звернувшись до фактів правління Сигізмунда III, запорожці відда
ли належне цьому королю як сильному та умілому правителю, котрий успішно 
долав своїх ворогів. Серед цих ворогів вони назвали тих, проти яких доводилося 
спільно боротися і королевичу Владиславу, і запорожцям -  московського царя, 
а також турецького султана. Автори листа особливо наголосили на величі подвигу 
Владислава у Хотинській війні 1621 р. Адже під час цієї війни йому порівняно 
з невеликими силами (серед яких були, отже, і козаки) вдалося взяти гору над во
рогом, перед воєнною потугою якого тремтів увесь світ. За такого щасливого пра
вління Сигізмунда III єдиним його недоліком були, наголошували запорожці, ути
ски православної віри. Отож, козаки зверталися до королевича Владислава 
з проханням “врятувати” православ’я. Вони давали однозначно зрозуміти, що ви
знають законним претендентом на корону польського короля тільки Владислава 
і заради його приходу до влади готові пожертвувати усім, навіть власним життям.

Наприкінці вересня 1632 р. у Варшаві розпочав свою роботу елекційний сейм. 
Козацьким послам Ф. Кузмінському, Ф. Праличу та В. Онишкевичу була дана 
аудієнція у сенаті, під час якої вони відправляли своє посольство строго згідно 
з наданою їм інструкцією (потребу не відступати від неї посли пояснили тим, що 
їхніх колег -  запорозький послів на конвокаційний сейм вже чекає сувора кара 
через те, що вони вчинили всупереч волі запорозького гетьмана). 11 жовтня послів 
від Війська Запорозького прийняли у Посольській ізбі, де вони вручили шляхетсь
ким депутатам листа такого ж змісту, що й перед цим сенаторам. Як і в сенаті, 
у Посольській ізбі запорозьким послам було висловлено невдоволення через їхні 
різкі випади на адресу унії.

На сеймі активно включилися у дискусії з конфесійних питань православні 
шляхетські депутати, зокрема Л. Древинський, А. Кисіль, Гулевич-Воютинський. 
За участю Владислава було створено спеціальну комісію для розгляду православ
ного конфесійного питання. Вона напрацювала призначені для розгляду королем 
прозиції, згідно з якими, серед іншого, за уніатським митрополитом мала зберег
тися Київська митрополича кафедра з маетностями. Резиденцією ж православного 
митрополита мав стати Свято-Михайлівський монастир. Для матеріального утри
мання православного митрополита, якого належало обирати духовенству і право
славній шляхті з подальшим його затвердженням королем (аналогічний порядок 
обрання та затвердження поширювався на православних єпископів, а також архі
мандритів Києво-Печерського та Унівського монастирів), були передбачені певні

1 Там же. -  С. 452-453.
317



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

прибутки, у тому числі в митрополичій єпархії на білоруських землях. У відання 
православного митрополита відходила Софійська кафедра у Києві з належними до 
неї ґрунтами, однак митрополичі маєтності у Київському- воєводстві залишалися 
у фактичному розпорядженні нинішнього уніатського митрополита аж до його 
смерті. За уніатським митрополитом визнавали право на Видубицький монастир 
у Києві. Православним повинно було відійти єпископства Львівське, Перемишль
ське, Луцьке, а також єпископство, що буде засноване на білоруських землях. 
Уніати отримували єпископства Володимирське, Холмське, Пінське, Вітебське, 
а також новозасноване Острозьке єпископство (проти ідеї створити для уніатів 
Острозьке єпископство протестували православні депутати). За православними 
було визнано право вільно відправляти релігійні обряди, реконструювати старі 
і будувати нові церкви, мати школи, семінарію, церковні братства, шпиталі, дру
карні, посідати міські уряди. 1 листопада 1632 р. “шведський” король, як на той 
час титулували Владислава, в основному затвердив ці пропозиції у “Статтях для 
заспокоєння коронних і Великого князівства Литовського обивателів руського на
роду, які дотримуються грецької релігії”.

Однак цей документ не було затверджено сеймовою ухвалою, що робило його 
доволі непевним у політико-правововому аспекті. Щоправда, в заприсяженому 
Владиславом 14 листопада 1632 р. акті Pacta conventa (публічно-правова угода між 
шляхтою та новообраним королем, в якій викладено зобов’язання кандидата на 
короля перед вступом його на трон; 1632 р. її об’єднали з так званими Генрикови- 
ми статтями, що визначали основні незмінні засади устрою держави і підлягали 
безумовному виконанню) зафіксовано зобов’язання новообраного короля “заспо
коїти” православних на основі “Статей”. Тим часом на коронаційному сеймі, який 
відбувся у лютому-березні 1633 p., під тиском представників католицьких кіл 
Владислав почав проявляти політичні хитання щодо православного конфесійного 
питання. Отож, він схилявся до того, аби цілком вихолостити реальну політичну 
та правову значущість “Статей” -  заявив про те, що виконає їх тільки у тому випа
дку, якщо на це буде згода Папи Римського. Однак православним вдалося не допу
стити такого згубного для них розвитку подій. Врешті-решт, під тиском правосла
вних шляхетських депутатів, які погрожували блокувати прийняття депутатами 
ухвал, сейм підтримав додаткові гарантії короля православним. У них ішлося про 
схвалення наміру короля підтвердити на найближчому сеймі правочинність ухва
лених раніше “Статей”, причому без згадки про згоду на це Папи Римського (на 
сеймі 1635 р. було прийнято конституцію, згідно з якою підтверджено на “вічні 
часи” релігійні права та свободи православних). Цей документ підписали предста
вники сенату та Посольської ізби і завірили печатками литовський канцлер 
А. Радзівілл та коронний підканцлер Т. Замойський1.

1 Volumina legume. -  Т. 3. -  S. 407; Статті Вишенського сеймику 1632 р. // Biblioteka Osso- 
linskich. -  Rkps. № 3566/11. -  S. 50; Грушевсытй M . Історія України-Руси. -  К., 1995. -  Т. 8. -
Ч. l . -C.  161-179; WisnerH. Whdyslaw IV Waza. -  S. 131,132,134.
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Королевич Владислав Ваза. Гравюра з портрета 77. Рубенса 1624 р.

Згаданий вище документ мав назву “Диплом К[ороля] Й[ого] М[илості], нада
ний неуніатам” і був виданий 16 березня 1633 р. У ньому король Владислав Ваза 
запевняв, що на найближчому сеймі першочергово підтвердить видані ним на ви
могу православних “Статті”, записані до Варшавських гродських книг і внесені до 
заприсяжених ним Pacta conventa, а також підтверджував свободу віросповідання 
для православних у Короні та Великому князівстві Литовському, їхні права щодо 
братств, шкіл, семінарії, друкарень та шпиталів згідно з привілеями, наданими 
польськими королями. Владислав IV підтвердив легітимність новообраного право
славного Київського митрополита Петра Могили*, єпископа Луцького і Острозь-

* За поданням православних шляхтичів, які брали участь у роботі сейму, Владислав Ваза надав 
привілей Петрові Могилі -  архімандритові Києво-Печерського монастиря та “воєводичу молдавсь
ких земель” на Київську митрополію 12 березня 1633 р. Причому це було зроблено попри те, що 
у цей час православним Київським митрополитом був Ісайя Копинський. По поверненні П. Могили 
до Києва це спричинило конфлікт -  новий митрополит силою усунув свого конкурента від митро
поличої влади. Водночас він зміг знайти спільну мову з козаками, які до цього підтримували 1. Ко- 
пинського (Павловський до С. Конецьпольського, близько кінця серпня 1633 р. // Которопсіепф 
віапкіаіуа Копіесроккіе§о Ьейпапа шіеікіе^ когот^о  1632-1646. -  5>. 137). Нагадавши про заслуги 
перед польськими королями та Річчю Посполитою молдавських воєвод -  предків П. Могили, а та
кож самого отримувача привілею, який особисто взяв участь у Хотинській війні 1621 р. проти армії 
турецького султана Османа 11, король, зокрема, зазначив: “Із нашої господарської ласки митрополію 
Київську, Галицьку та усієї Росії у Короні та Вел[икому] князівстві] Литовському], яка не перебу
ває в унії, розташовану при церкві св. Софії у Києві, цим нашим листом надаємо і підтверджуємо 
йому (П. Могилі. -  її. С.) пожиттєво, дозволяючи йому таку повноту влади над тими, хто не 
є в унії, яку має велебний отець Йосиф Велямін Рутський над тими, котрі приступили до унії 
св. Косгела”. Король підтверджував П. Могилі привілей Сигізмунда Ш на Києво-Печерське архіма- 
ндритство з усіма доходами, надав йому право митрополичого нагляду над Київським Пустинським 
Микільським монастирем, а також дозвіл на використання доходів цього монастиря. Для практич
ного виконання привілею П. Могилі на Київську митрополію король посилав до Києва свого дворя
нина (Рггу\уі1еі па Мей-ороІЦ Куо\¥$кгі РіоЬх>\гі МоЬіІе, 12.Ш 1633 // АОАО. -  ЬіЬгі І^агіопит. -  
Якрв. № 32. -  8.289-290).
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кого Олександра Пузини, єпископа Мстиславського Йосипа Бобриковича, а також 
особи, яку православна шляхта обере на Перемишльську єпископську кафедру. 
Згідно з “Дипломом”, П. Могила як митрополит отримував право на прибутки, 
зокрема, від Києво-Печерського архімандритства1.

Зафіксовані у “Статтях” та додатково закріплені “Дипломом” норми і привілеї 
означали, що вперше після Берестейської церковної унії політичний режим Речі 
Посполитої офіційно визнав законність існування у державі Православної церкви. 
Він пішов на найбільш повне після 1596 р. фактичне розмежування спадщини до- 
берестейської Київської митрополії між православною та уніатською конфесіями -  
щодо їхніх адміністративно-територіальних меж, прав, привілеїв і прерогатив ду
ховенства. Цим успіхом вочевидь було задоволене православне шляхетство, пред
ставники якого активно включилися в уперту політичну боротьбу, що розгорнула
ся після смерті Сигізмунда III на конвокаційному, елекційному та коронаційному 
сеймах. Однак чому офіційна Варшава пішла на такий крок тільки 1633 р., хоча 
православні шляхтичі до цього упродовж десятиліть виступали на сеймах на за
хист конфесійних прав православних, наводили переконливі аргументи, виголо
шували яскраві промови, об’єднували свої політичні зусилля з протестантами? Як 
видається, запорукою того, що у 1630-ті роки відбулося істотне зрушення щодо 
компромісного вирішення православного конфесійного питання, була, зокрема, 
специфічна розстановка провідних сил на політичному олімпі Речі Посполитої, 
а також зовнішньополітична ситуація, в якій у той час опинилася країна. Йдеться 
про те, що в умовах розпочатої Московською державою війни проти Речі Поспо
литої претендент на корону польського короля, а пізніше обраний та коронований 
король Владислав Ваза був зацікавлений у лояльному ставленні до себе православ
них, особливо запорожців, до яких і сам мав прихильність (за словами папського 
легата, Владислав сказав йому, що дуже любить козаків). Владислав сподівався не 
тільки на допомогу козаків Війська Запорозького у відсічі наступу росіян, а й во
чевидь плекав плани щодо здобуття корони московського царя, які йому не вдало
ся здійснити під час польсько-московської війни 1617-1618 рр. Отож, Владиславу 
було політично вигідно продемонструвати толерантне ставлення до конфесійних 
інтересів православної людності. Ще одним принципово важливим фактором, 
який вплинув на рішення політичного режиму Речі Посполитої офіційно визнати 
Православну церкву, була радикальна політична боротьба запорожців, спрямована 
на захист конфесійних прав руського народу, що активізувалася у першій половині 
1630-х років. Напередодні та під час роботи конвокаційного й елекційного сеймів 
запорозькі політики відверто демонстрували свій політичний радикалізм, аби зму
сити владу Речі Посполитої прислухатися до вимог православних.

За інформацією папського нунція, запорозькі посли під час роботи елекційно
го сейму “з презирством говорили про унію, роблячи тисячі протестів та погроз

1 Оіріоша оё К Іе’ М №епіїот ёап% 16.ПІ 1633 // АвАО. -  ІлЬгі І^айопит. -Мере. № 32. -  
8.286-288.
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і заявляли, аби Річ Посполита не доводила їх до відчаю”. Папський нунцій пові
домляв Рим про небезпечні воєнні приготування запорожців: “Останнім часом 
козаки зібралися у кількості ЗО тисяч для розмислення про свої справи. На їхнє 
зібрання прибули 300 схизматицьких попів, які впали перед ними долі і прохали, 
щоб вони захистили свою релігію та їх самих від страждань, які терпляться так 
довго. Просили повернути їм майно, насильно захоплене захисниками уніатів 
і відновити колишню свободу релігії. Цими та іншими проханнями, що супрово
джувалися сльозами, вони так сильно зворушили серця цих варварів, що вони на
важились взятися за зброю”1.

Як випливає з наведених вище повідомлень про зростання козацького радика
лізму (ця інформація напевно була тенденційно загострена і перебільшена папсь
ким нунцієм), козацькі посли фактично вдавалися до прямих погроз застосувати 
воєнну силу, якщо учасники сейму проігнорують конфесійні інтереси православ
них. Щодо збунтованого православним духовенством 30-тисячного козацького 
війська, яке от-от підніметься на збройну боротьбу на захист своєї віри, то такі 
чутки на конвокаційному сеймі вочевидь не додавали спокою прихильникам унії і 
противникам православ’я. Прикметно, що папський нунцій доповідав у Рим також 
про погрозу запорожців відмовитися воювати проти царського війська, яке вело 
наступальні дії проти Речі Посполитої. Як заявляли запорозькі представники, це 
відбудеться у тому випадку, якщо адресовані сейму Військом Запорозьким вимоги 
будуть проігноровані2. Тобто, подібна загрозлива інформація (на рівні чуток) про 
готовність запорожців до релігійної війни, вірити якій шляхетських депутатів 
змушувала жорстка позиція козацьких послів у обстоюванні інтересів Православ
ної церкви, так чи так була фактором політичного тиску на тих учасників сейму, 
які не бажали жодних поступок православним і, водночас, посилювала позиції де
путатів, які стояли на платформі захисту інтересів православної конфесії.

Такої лінії поведінки запорозькі посли дотримувалися і на коронаційному 
сеймі. Напередодні його відкриття запорозький гетьман А. Гаврилович, який пе
ребував у Черкасах, на початку січня 1633 р. написав листа до Я. Замойського. 
У ньому він висловив задоволення підтримкою великим коронним підканцлером 
козацьких послів, посланих у Варшаву на елекційний сейм задля “заспокоєння 
старожитної грецької релігії та покращення наших криваво заслужених свобод
і вольності”. Оскільки ж король та учасники цього сейму відклали на коронацій
ний сейм важливі питання, у вирішенні яких гостро були зацікавлені запорожці, то 
А. Гаврилович просив Я. Замойського політично підтримати на коронаційному 
сеймі козацьких послів. До складу запорозької посольської делегації цього разу 
увійшли Яцько Кліша, Федір Калина та Сава Бурчевський (Бурцевський). Прибу
вши у Краків на коронаційний сейм, козацькі посли від імені Війська Запорозького

1 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (Опыт исторического 
исследования). -  Т. 1. Приложения. -  С. 503.

2 Плохий С.Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI- 
XVII вв. -  С. 134, 137,138.
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висунули вимогу про “заспокоєння” православної віри. Причому учасникам сейму 
був поданий виразний політичний сигнал про те, що, якщо цього “заспокоєння” не 
відбудеться, то вони знайдуть адекватне рішення для задоволення конфесійних 
вимог православних. Для учасників сейму ця заява вочевидь прозвучала як погано 
прихована погроза1.

Гасло оборони православної віри виринало також у козацьких повстаннях, що 
періодично вибухали у Речі Посполитій у відповідь на спроби польської влади 
обмежити станові права запорожців*. У цьому можна переконатися з деяких доку
ментів керівників козацького повстання 1637-1638 рр. Приміром, Карпо Скидан 
у своєму наказі-відозві до козаків за 24 жовтня 1637 р. з Чигирина писав: “Карпо 
Павлович Скидан, полковник Його Королівської Милості Війська Запорозького, 
поставлений на всю Україну. Нашим товаришам, панам городовим отаманам Вій
ська Його Королівської Милості Запорозького, які мешкають на Задніпров’ї, усім 
разом та усій черні і братії нашій, які там пробувають, щиро бажаємо здоров’я від 
Господа Бога. Ваші милості, оголошуємо вашим милостям, нашим панам товари
шам, що дійшла звістка про серйозні наміри панів жовнірів, які напевно вже зби
раються до нас на Україну, нехай Господь Бог не допоможе у їхніх намірах. Тому 
я владою свого старшинства та іменем Війська наказую і нагадую, щоб ваші мило
сті не були безпечними і легковажили цим, а готові були з кіньми, продовольством 
та зброєю мужньо виступити проти цього ворога нашої грецької віри, як на те вка
зує потреба. А ваші милості пани отамани, взявши з собою кількох товаришів, щоб 
обов’язково-обов’язково прибули на раду в призначене для цього місце Мошни 
наступного тижня, тобто 29 жовтня, про що наказуємо вашим милостям під війсь
ковою ласкою і військовою карою. Зібравшись там на раду, будемо радитися, щоб 
усе повернулося до нашої доброї слави і користі”2.

Як бачимо, К. Скидан, котрий титулувався, запорозьким полковником, “поста
вленим на всю Україну”, тобто фактично прирівняв свою владу над козацьким 
населенням волості до влади гетьмана Війська Запорозького, оголосив мобілізацію 
козацького населення Лівобережжя. Це було зроблено, аби зібрати козацьке війсь
ко для відсічі ворогам православної віри, роль яких відведено польським жовні
рам. Оголошено також про скликання у Мошнах загальної козацької ради на пред
ставницькій основі (в ролі делегатів повинні були виступити городові отамани та 
декілька обраних від поселення козаків-товаришів) для ухвалення конкретних рі
шень щодо збройного повстання. Отже, щоб не допустити каральне польське вій
сько на територію України, К. Скидан висунув гасло оборони православної віри,

1 А. Гаврилович до Я. Замойського, 6.1 1633 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 725. -  S. 1; Грушевсь- 
кий М. Історія України-Руси. -  Т. 8. -  Ч. 1. -  С. 159,161,174.

* Про релігійні мотиви у козацьких повстаннях першої половини XVII ст. ширше див.: 
Drozdowski М. Religia і Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej pdlowie XVII 
wieku. -  S. 175-205.

2 К. Скидан до запорозьких козаків Задніпров’я, 24.Х 1637 // Okolski Sz. Dyaryusz transakcyi wo- 
jennej mi^dzy Wojskiem koronnem і Zaporoskim, w r. 1637, miesi^cu Grudnie. -  Krakow, 1858. -  S. 26.
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яке вочевидь набагато більше гуртувало, мобілізувало, запалювало та надихало на 
боротьбу козацьку спільноту, аніж суворі попередження цього полковника про не
виконання його наказу. Водночас неважко помітити, що, попри гострий конфлікт 
запорожців із центральним урядом, вони не збиралися іти з ним на повний розрив, 
адже К. Скидан титулувався полковником “Його Королівської Милості Війська За
порозького”. Тобто, запорожці виступали проти “поганих” польських жовнірів -  
ворогів православної віри, не повстаючи проти “доброго” польського короля.

Загалом, е достатньо очевидним, що у першій половині XVII ст. запорожці не 
тільки продовжували твердо триматися православної віри, а й вбачали у ній духовну 
основу руського народу. Відтак вони розглядали боротьбу за його конфесійні права 
у Речі Посполитій як свою духовно натхненну політичну мету та громадянський 
обов’язок. Причому заради досягнення цієї мети вони діяли вельми рішуче і готові 
були пожертвувати своїм життям. У кінцевому підсумку козацький політичний ра
дикалізм, спрямований на обстоювання інтересів Православної церкви та релігійної 
свободи православних, сприяв не тільки релігійній консолідації православного насе
лення України, а й фактично поставав як потужний чинник мобілізації його у спіль
ноту, що має політичні уявлення про свою унікальність та усвідомлює спільність 
своїх найважливіших інтересів і потребу гуртуватися для їх захисту.

5. Ранньомодерна національна ідея

Руський народ, про який, зокрема, згадано у київській петиції І. Борецького та 
його прихильників від 3 листопада 1619 р., означав, отже, насамперед українське 
населення, яке зараховувало себе до релігійної спільноти українсько-білоруської 
Православної церкви, а також усвідомлювало свою етнокультурну окремість по
рівняно з іншими народами, в тому числі одновірцями з Московської держави. 
Впадає у вічі, що напрям політичного мислення, що втілився у цій петиції, ґрунту
ється на комплексі ідей, які, серед іншого, були закорінені у політичній свідомості 
українського шляхетства. У цьому можна переконатися, приміром, з деяких роз- 
мислювань представників перемишльського шляхетства про високу моральність 
обстоювання непорушності прав і свобод “старожитності народу роського”, тобто 
їхнього станового права сповідувати батьківську віру. Цей чин боротьби за віру 
“людей роського народу і обивателів Перемишльської землі”, свободу їхньої релі
гійної совісті та право підлягати традиційній зверхності тих “святих столиць”, які 
завжди слушно вели до порятунку душі, вони пов’язували з Божим правом, зако
нами, що встановлені людьми, а також природним правом1.

Подібні ідеї постали також в українській книжності та політичній думці пер
шої чверті XVII ст. їх можна визначити як національну ідею православного русь
кого народу ранньомодерної доби та окреслити поняттям “руська ідея” Уявлення 
про неї дають, зокрема, твори М. Смотрицького, насамперед “Іівййсасіа п іє у у іп -

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Перемишльська шляхта до Я. Острозького, З.ХІІ 1612. -  Б. 1,2.
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по£сі” (“Виправдання безневинності”). Ця праця постала у форт звернення до 
Сигізмуида III, яке було написане від імені митрополита І. Борецького та право
славних єпископів і датоване груднем 1622 р. (книга вийшла друком 1623 р.)1.

Портрет Мелетія Смотрицького з книги 1666р. Якова Суші 
(Susza J. Saulus et Paulus Ruthenae unionis sanguine B. Josaphat transformatus.

Sive Meletius Smotiscius archiepiscopus poloctnsis. -  Rome, 1666)

Можна стверджувати, що руська ідея виросла з традиційних для правосвідомос
ті тогочасного суспільства, насамперед шляхетства, уявлень (для тогочасної україн
ської публіцистики характерний був посилений інтерес до правничих сюжетів та 
фокусування правових аргументів на ідеал справедливості)2. Йдеться про сприйнят
тя людьми “давнього права і старожитніх звичаїв” як вельми авторитетного джерела 
права та значущої моральної цінності, тоді як “нове, ніколи не бувале право” могло 
викликати у них підозру та неприйняття. У політично активних та освічених колах 
суспільства знали про ідею “договору” між государем і підданими, що його нале
жить виконувати. Як боговстановлений закон тлумачили природне право, яке вва
жали вищим від громадянських законів. Відтак визнавати природний закон (“право 
натури”), бути вірним йому, виконувати його -  означало догоджати Богу.

1 Ішйбсасіа піешіппо&і. -  Уііпо (?), 1623 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  Я 1743 (8); Архив 
Ю ЗР .-Т .7 .-Ч . 1.-С . 511-532.

2 Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI- 
ХУІІст.-С. 81.
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У руській ідеї, що постала як певна політична концепція, можна вирізнити кі
лька ключових моментів. Ідеться насамперед про свободу, що випливає з природ
ного права та освячена історичною практикою: вона існувала “за своїх князів” 
й оплачена великими жертвами, бо є “клейнодом, викупленим кров’ю”. Допоки 
існують народ та його князі -  свобода незнищенна, а сама вона безцінна, адже 
“ліпша за найбільші маєтності, миліша за здоров’я, важливіша за життя”.

Свободу руського народу підтвердило його добровільне підданство: згідно 
з актом інкорпорації українських земель Короною Польською вольність народу 
підтверджено привілеями та королівською присягою. Свободу, вольність руського 
народу непорушно -  “до останніх віків” -  підкріплюють як право старовини, так 
і писані правові акти (привілеї, конституції, присяги). Руський народ, поряд із по
літичними польським та литовським народами, є повноправним співзасновником 
Речі Посполитої. Він як “рівний до рівного”, “вільний до вільного” “з’єднався 
в одне тіло” з “вільними народами польським і литовським”. Отож політичний 
статус та конфесійні права руського народу, котрий є “під стародавнім духовним 
підпорядкуванням Сходові”, не можуть бути порушені.

Моральними чеснотами руського народу є відданість свободі, вірність, шана 
володарів, готовність до самопожертви заради вітчизни, побожність та ін. -  їх під
тверджують літописці та хроністи, а також моральна свідомість народу, яка пере
дається “від одного до другого, потомкам від предків” і фактично є “пам’яттю, яку 
доносять минулі віки”.

Загалом у праці “Ішгійсасіа піемтювсі” М. Смотрицького (а також у деяких 
інших тогочасних творах православних авторів) свобода як право вільно обирати 
та сповідувати віру, бути вільними у політичному виборі, жити за моральними 
приписами старовини та історично здобутими правами і привілеями соціальних 
станів постає важливим складником політичної свідомості та культурної ідентич
ності руського народу. Причому ця свобода спирається на природне право, давню 
державницьку, культурно-історичну, а також релігійну традицію, що зорієнтована 
на православний Схід. Витлумачена у такий спосіб ідея свободи впліталася 
у колективну історичну пам’ять, цементуючи зв’язок поколінь руського народу та 
зміцнюючи усвідомлення ним власної унікальності й гідності.

Розглянуті вище обґрунтування, спрямовані на здобуття руським народом 
конфесійної свободи та достойного місця серед “політичних” народів Речі Поспо
литої, входили також, як уже зазначено, до ідейного арсеналу православної шлях
ти, котра боролася за свої конфесійні права. Прикметно, що деякі православні 
шляхтичі розширили таку систему аргументації, звертаючись до ідеології сармати- 
зму, яку, зокрема, вирізняв міф про сарматське походження поляків, шляхетські 
свободи, особливе призначення Речі Посполитої як щита Європи проти агресії му
сульман1. Ідеться про концепцію релігійної свободи руського народу, що її обсто

_______________________ Частина перша. Зародження процесів иаціотворення...

1 Ширше див.: ІЛеупсг Т. Баппада: Биісіішп г ргоЬІетаїукі вістіайвкід XV і XVI ш. -  Кга- 
к6\у, 1950; ТагЬіг і. Роккіе ргее<ітигге скебсуаМід Еигору: тку а Ішіогусяіа. -
Waгszawa, 1987.
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ював А. Кисіль, котрий іноді волів наголошувати на своєму глибинному родовому, 
кровному стосунку до цього народу як етнокультурного цілого (“мій старожитній 
дім походить з крові руського народу”)1. Добре знаючи, що у становій ідеології 
шляхетства Річ Посполита поставала як держава, покликана забезпечити свободу 
і станову рівність шляхетства, А. Кисіль у своєму творі, власне промові, яку він 
мав намір виголосити на сеймі (“Votum”, 1641), зазначив: “Три речі, а радше сво
боди, творять вільну Республіку, три їх протилежності призводять до рабства. Там, 
де існує свобода, щоб виявляти успадковану гідність (nativi honoris), де свобода 
розпоряджатися володіннями, де свобода сумління, над яким панує один Бог і ним 
править -  там є вільна Річ Посполита. Однак там, де так віриш, як кажуть, так до
тримуєшся гідності, як мусиш, тримаєш володіння не в такій свободі, як хочеш -  
там згасає свобода і настає рабство”2.

Як бачимо, А. Кисіль звертався до актуального у системі цінностей політичної 
культури шляхти Речі Посполитої поняття свободи. Зазвичай шляхетство ототож
нювало “вільну Річ Посполиту” з Річчю Посполитою двох політичних народів -  
польського та литовського. Остання була для нього державою, що забезпечувала 
громадянам-шляхтичам політичні права, насамперед право вільно висловлювати 
свої погляди та послуговуватися релігійною свободою. У шляхетській системі 
цінностей чільне місце посідала також податкова свобода шляхтичів. Хоча у того
часному суспільстві певні “вольності, права і привілеї” мали також інші соціальні 
групи, однак зі шляхетського погляду вони перебували на елементарному рівні. 
Шляхтичі високо цінували рівність, яка у шляхетському політичному ідеалі була 
в нерозривному зв’язку з категорією свободи (“вольності”), доповнюючи її. По
няття “рівність” могли використовувати для позначення держави, у якій повно
правні громадяни, власне шляхта, рівні між собою щодо своїх прав та обов’язків. 
Це поняття використовували також у політичній аргументації насамперед для за
хисту релігійної толерантності3.

Отже, відштовхуючись від виробленої шляхтою системи політичних ціннос
тей, А. Кисіль окреслив, з одного боку, ідеальну шляхетську державу трьох сво
бод, у якій вільні громадяни утверджують таку свою моральну чесноту як власну 
гідність, є вільними економічно і мають свободу совісті. З іншого боку, він змалю
вав державу, зорієнтовану на рабство: у ній обмежуються гідність людини, її еко
номічна свобода та немає свободи совісті. Таке протиставлення вільної і невільної 
держави А. Кисілю було потрібне для того, аби показати, що порушення конфе
сійних прав руського народу у Речі Посполитій не тільки зробило цей народ неві
льним (всупереч акту інкорпорації українських земель Польським королівством,

1 А. Кисіль до Б. Хмельницького, 12.VI 1648 // Michalowski J. Jakuba Michalowskiego, wo- 
jskiego lubelskiego a pozniej kasztelana bieckiego ksi?ga pami?tnicza (1647-1655) / Red. F. Z. Helcel. -  
Krakow, 1864.-S . 47,48.

2 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно
исторического исследования. -  Т. 2. Приложения. -  С. 153.

Opalinski Е. Op. cit. -  S. 80,84-87.
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що постав як волевиявлення “руських князів”, шляхти), а й фактично дає підстави 
тлумачити невільною державу, в якій він живе. Щоб довести несправедливість 
такого становища руського народу, А. Кисіль пропонував зробити належні вис
новки з міфологізованого ним історичного минулого. Згідно з його версією, пред
ки руського народу -  “сармати-роси” -  вирішили об’єднатися із “сарматами- 
поляка-ми”, причому як “вільні з вільними, наділені свободою з наділеними сво
бодою”1. Інакше кажучи, їхнє об’єднання відбулося на добровільних і рівноправ
них засадах. З такої аргументації випливало, що руському народу у Речі Посполи
тій має бути забезпечена свобода згідно з інкорпораційним “договором”.

Впадає в очі, що в руській ідеї, яка хвилювала православних інтелектуалів 
у першій чверті XVII ст., простежуються певні лінії дотику з деякими проявами 
руської самосвідомості 40-х років XI -  початку XII ст. За спостереженням дослід
ників, “руська” ідея давньоруського часу постала як відповідь-відгук на виклик- 
запитання, що був зроблений Візантією і пов’язаний з її духовною позицією. 
В руській відповіді відобразилося переконання, що після прийняття християнства 
і входження в царство благодаті русичі стали такими, як інші християнські народи, 
не гіршими за них. Виникли ідеї-концепції щодо єдності у просторі та в сфері вла
ди (“Повість минулих літ”, “Слово о полку Ігоревім”); єдності у часі й дусі, тобто 
ідея духовної спадковості (“Слово про закон і благодать”); святості як найвищого 
морального ідеалу поведінки й життєвої позиції, власне святості, що розуміється 
як офірність, як сподівання на інший світ, на цінності, котрі не від світу цього (те
ксти борисоглібського циклу)2.

Неважко переконатися, що деякі з розглянутих вище ідей давньоруського часу 
співзвучні з проявами політичного мислення православних інтелектуалів першої 
чверті XVII ст. Принаймні є підстави зробити такі паралелі: рівність русичів з інши
ми охрещеними народами / рівність членів руської спільноти з народами- 
засновниками Речі Посполитої; ідея духовної спадковості / вшанування “пам’яті, 
яку доносять минулі віки”. Тим часом головне в руській ідеї часів М. Смотрицького, 
що відрізняло її від ідейного спрямування руської самосвідомості 40-х років XI -  
початку XII ст., -  це націленість на свободу як стрижень історичного буття народу, її 
виборювання заради реального втілення в практиці життя руського народу.

Важливим є те, що концептуальне спрямування і дух руської ідеї, власне, ран- 
ньомодерної національної ідеї руського народу, яка мала політичний легітимацій- 
ний підтекст і впливала на самосвідомость тих політично активних представників 
українського суспільства, котрі обстоювали конфесійні права православних, відо
бразилися у петиції І. Борецького та його однодумців, складеній на початку листо
пада 1619 р. Попри те, що у Києві так і не дочекалися позитивної реакції на свою 
петицію від офіційної Варшави, політичне значення цього документа важко пере

1 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно
исторического исследования. -  Т. 2. Приложения. -  С. 153.

Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. -  М., 1995. -  Т. 1. Первый 
век христианства на Руси. -  С. 264,265.
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оцінити. Аже його поява стала свідченням активізації та консолідації сил, які бра
ли участь у русі за конфесійну свободу православних. Причому це відбулося неза
довго до відбуття посольства Війська Запорозького до Москви, де перебував Єру
салимський патріарх Феофан, який згодом здійснив святительську місію в Україні.

6. Запорозьке козацтво в теоретичних рефлексіях інтелектуалів-сучасннків

Уже у XVI ст. у “вченій” культурі Польської Корони, пізніше -  Речі Посполи
тої починає зростати інтерес до українських козаків. Ряд авторів першої половини 
XVII ст., в тому числі істориків, також приділяли увагу висвітленню “козацьких” 
сюжетів. До авторів, які творили у зазначених вище хронологічних межах і тією 
чи іншою мірою цікавилися козацькою тематикою, належали, зокрема, Ян Анджей 
Красіньський, Свентослав Оржельський, Рейнольд Гейденштейн, Йоахим Бєльсь- 
кий, Бартош Папроцький, Станіслав Любенський, Ян Іноцентій Петрицій, Якуб 
Собеський, Шимон Старовольський, Павло Пясецький, Анджей Максиміліан 
Фредро. Прикметно, що декотрі з них у своїх творах зробили вказівки на попере
дників козаків античних часів1. Якщо до 1560-х років зацікавленість польських 
істориків українськими козаками обмежувалася переважно регіоном їхнього голо
вного осідку у Короні Польській -  Подільським воєводством, то по Люблінській 
унії 1569 р. вони звернули свою уваїу і на Подніпров’я. В історіографії Речі По
сполитої того часу постали міфологізовані ідеї, зокрема, щодо заснування козаків 
(“баторіанська” та “рицарська” легенди), “золотого часу”, ознакою якого була, 
мовляв, гармонія у відносинах поміж запорожцями та шляхетською державою, 
теза про козаків -  рицарів християнського світу. Те, що деякі автори вводили ко
заків у контекст античності, сприймалося в освічених колах суспільства як ознака 
престижності -  з огляду на стереотипи ренесансної вченої традиції2.

Серед тогочасних представників освічених кіл Речі Посполитої, які мали хист 
до писемної творчості, іноді спрямовували свою історико-філософську рефлексію 
на козаків та спиралися на ідейний арсенал ренесансної риторики, був С. Оріхов- 
ський. Він охоче послуговувався характерною для доби Відродження етичною ка
тегорією доблесті, а також робив, як зазначено вище, ті чи ті історичні паралелі, 
звертаючись до подій античної і священної історії. Спираючись на такий творчий 
інструментарій, С. Оріховський у своєму творчому доробку 1560-х років фактично 
витворив героїзований образ українських козаків3.

Орієнтовно від другого десятиліття XVII ст. у вітчизняній книжності та полі
тичній публіцистиці виразно простежується тенденція до уведення запорожців 
у духовний контекст буття українського суспільства на рівні чітко окресленої по
літичної та етноісторичної концепцій, характерних для теоретичних проявів полі

1 Детальніше див.: ВирськийД. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України 
(XVI -  середина XVII ст.). -  С. 231-290.

2 ВирськийД Річпосполитська історіографія України (XVI -  середина XVII ст.). -  Ч. 1.—С. 409,445.
3 Orzechomki S. Qvincux, to jest: wzor Korony Polskiej na cynku wystawiony. -  S. 77,78,106.
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тичної культури. Як уже згадано, в цей час у православних суспільних колах Укра
їни та Білорусії активізувався ідеологічно забарвлений рух за конфесійну свободу 
руського народу. Відбувався пошук ідейних основ етнокультурної та історичної 
ідентичності руської спільноти, в тому числі і поза православним віросповідним 
контекстом. Цей пошук полягав не тільки у зверненні до “золотої доби” етноісто- 
рії -  давньоруських часів як своєрідного дзеркала самоідентифікації, джерела ду
ховного натхнення і стимулу національного самооновлення. Ідейні пошуки у цьо
му напрямі проявлялися також у зусиллях, спрямованих на віднайдення в сучасній 
історії доказів національної унікальності й обраності.

Відтак у літературі набув поширення топос доблесного героя, що утверджує 
власну славу і славу свого народу. На цій основі відбувалося творення міфологеми 
національного героя ранньомодерного часу. Вона спиралася не стільки на тради
ційну етнічно-генеалогічну -  князівсько-родову пояснювальну схему, як на аргу
менти, почерпнуті із фактів сучасних для авторів подій, що були сфокусовані на 
запорозьке козацтво та його військові подвиги.

Прикладом уведення в літературний процес Речі Посполитої ідейних мотивів, 
що згодом лягли в основу обґрунтовуючого шару зазначеної міфологеми націона
льного героя*, яка постала у вітчизняній книжності та деяких політико-правових 
документах 1620-х років, може бути опублікований 1615 р. твір Мартина Пашков- 
ського “Історія турецька”, в якому описано події на Запорожжі 1590-1591 рр. При

_______________________ Частина перша. Зародження процесів націотворення...

* Сучасний український етнолог Марина Гримич воліє тлумачити поняття “національний 
герой” у тому сенсі, що воно позначає харизматичну реальну історичну особу, котра є носієм 
національної ідеї (остання, гадає дослідниця, є тотожною державній ідеї) та залишила “глибокий 
слід в історичній пам’яті народу і професійній культурі”. Тим часом етнічний герой, доводить 
М. Гримич, постає як узагальнений ідеальний образ героя, народжений не елітарною, а народною 
культурою. Згідно з версією дослідниці, ідеал архаїчного етнічного героя (приміром, казковий 
Котигорошко) постає як український стандарт культурного героя (услід за Є. Мелетинським, 
культурним героєм вона вважає міфічного персонажа, який, зокрема, дає людям вогонь, навчає 
ремеслам, мистецтвам, запроваджує певну соціальну організацію, ритуали тощо). На думку 
М. Гримич, козацька доба в історії України породила стереотип специфічного етнічного героя -  
козака, що постав у двох образах: козака-характерника та лицаря-страдника. Свої висновки сто
совно сутності першого образу М. Гримич зробила, серед іншого, на основі використання казок, 
подібних до “Котигорошка”. Отож, для неї козак-характерник як етнічний герой тяжіє до куль
турного героя (з ним пов’язані, зокрема, “мотив чудесного народження, наділеність магічними 
ознаками, які й допомагають йому здобувати перемогу в бою (а не особисті якості)”). Щодо обра
зу лицаря-страдника, то джерелом для його дослідження М. Гримич взяла записи народних дум. 
Вона наголошує, що у цьому образі втілилася ідея порятунку, що приходить через страждання, 
причому останнє є також інструментом духовного очищення. Етнопсихологічний тип лицаря- 
страдника доповнюють “в більшій чи меншій мірі лицарські цінності, які також є генетично спо
ріднені з релігійними, християнськими. Таким чином витворюється стереотип ідеального героя, 
етнічного героя, який став базою для типу національного героя. Він має цілком стабільні риси 
воїна, лицаря, аскета, страдйика, носія родових цінностей. Останні вищі від будь-яких форм гро
мадянських, соціальних, суспільних, релігійних” (Гримич М. Традиційний світогляд та етнопси
хологічні константи українців (Когнітивна антропологія). -  К., 2002. -  С. 251-273). Ідеї, що їх 
сформулювала М. Гримич, навряд чи можна назвати переконливими, якщо подивитися на них 
крізь призму повідомлень ширшого кола джерел, аніж тих, які використала дослідниця.
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кметно, що в цьому творі відобразилися також деякі стереотипи фольклорного 
сприйняття запорожців населенням України. Пишучи про місцеперебування коза
ків у різні пори року на Запорожжі, М. Пашковський, зокрема, зазначив:

Навесні ж, коли швидко води великі прибувають 
Тоді до Чортомлика звідти утікають 

Або до Базавлука: а скарб свій
І коні у Томаківці мають, бо там бої 

Не бувають, звідти ж, коли робацтво встає 
Відходять на літо у свої звичні краї 
До Хортиці...1

Отже, описуючи міграції запорожців дніпровськими островами, спричинені 
зміною пір року та стихійними явищами, М. Пашковський зазначив, що по весня
них повенях, із наближенням літа, вони переходять на Хортицю, причому роблять 
це, “коли робацтво встає”. Під “робацтвом” (польське слово гоЬасШо -  це збірна 
назва комах, що дошкуляють людям, як-от бліх, вошей, клопів) згаданий автор 
вочевидь розумів козаків, котрі у цей час масово прибували на Запорожжя 
з українських поселень (“городів”). Є підстави стверджувати, що серед тогочасно
го українського населення достатньо поширеними були алегоричні порівняння 
козаків із комашнею, “мухами”. У таких назвах наголошувалося на великих скуп
ченнях козаків, природній живучості запорожців та “кусючості”, насамперед щодо 
ворогів (детальніше про це йтиметься нижче).

Окрім репродукування алегоричного означення козаків як робаків, що гурту
ються на Запорожжі перед бойовими походами, у творі М. Пашковського виразно 
окреслено позитивний героїзований образ запорожців:

...Та тільки в тому часі, коли заїжджає 
Поганець у край руський або повертає, -  

Надії їм нізвідки й рятунку не видно,
Назад іде татарин із полоном нешвидко, -  

Полон йому козацтво тоді одбирає,
В Хароновеє ложе його укладає.

Сто козаків як буде з рушницями битись,
То тьмі здолають шиї татарів змилити.

Отак раз по раз, знаю, татарам бувало,
Поганців до Харона погнали немало2.

1 Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (XVI -  середина XVII ст.). -  Ч. 1. -  
С. 363.

2 Пашковський М. Дії турецькі і змагання козацькі з татарами // Українська поезія XVII сто
ліття (перша половина): Антологія / Переклад В. Шевчука. -  К., 1998. -  С. 70.
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Як бачимо, козаків представлено у ролі звитяжних героїв -  оборонців рідної 
землі від нападників. Причому в М. Пашковського вони виконують морально зна
чущий обов’язок визволителів татарських бранців. Водночас козаки постають не- 
перевершеними воїнами, які впевнено долають фантастично чисельного ворога.

Героїчне, а також патріотизм, що проявлялися у звершеннях як давніх, так 
і сучасних героїв, набули рівня теоретичного осмислення в поемі новолатинського 
поета Івана Домбровського “Дніпрові камени” (написана і надрукована близько 
1618-1619 рр.). В основі історіософських поглядів автора цього твору лежала ідея 
континуїтету (насамперед династично-родового) давньоруської минувщини в іс
торичному бутті руського народу. І. Домбровський виходив із засновку про успад
кування слави і влади староруських князів (утім, влади харизматичної, а не 
державної) сучасними руськими князями-героями. У цій історіософській схемі 
морально значуще місце відведено також козацтву. Поет виходив із того, що ви
никнення останнього пов’язане з драматичними сторінками героїчного народного 
опору монголо-татарському нашестю на Русь (“Безліч раз топтана доблесть тоді й 
козаків породила!”) .

Для І. Домбровського очевидним є органічний зв’язок рідної землі та народу. 
На цій основі поет фактично вибудовував міфологізований історичний родовід 
останнього. Приміром, автор поеми вклав в уста Дніпра-Бористена такі слова:

Я владарюю над водами там, де сармат войовничий 
Мешкає нині; на світі немає прудкішої річки.
Марно шукати такої від сходу до заходу сонця,
Бо не рівня ні Родан мені, ані велика Гарумна,
Ні злотоносний в Іспанії Таг, ані лагідна Вісла.
Менші од мене і Лаба, і Пад стрімкоплинний2.

Отже, образ ріки у “Дніпрових каменах” має символічне значення. Через тери
торіальний обшир, що входив в орбіту “володарюючого над водами” Дніпра, окре
слено просторові контури питомих руських земель. Водночас ріка поставала сим
волом незрівнянної величі навколишньої природи. А це можна розглядати як опо
середковане переадресування до ідеї обраності та винятковості народу, історичний 
родовід якого виведено з “сарматського” минулого і для якого земля, що має таку 
природу, є рідною домівкою.

Загалом Дніпро у цьому творі виступає як символічна ріка часу, що єднає по
коління людей, котрі упродовж віків жили та живуть на землі Вітчизни. На бере
гах цієї ріки стоїть їхня історична столиця -  Київ:

1 Домбровський І. Дніпрові камени // Українська поезія XVII століття (перша половина). Ан
тологія / Переклад В. Литвинова. -  К., 1998. -  С. 108.

2 Там само. -  С. 97-98.
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Греки старі мене знали і давні латинці не менше.
Від мого імені названо край, по якому я плину,
Широководний, до Понту і щедро доповнюю море.
Мокрими хвилями, Києве, мури твої омиваю1.

Отже, Дніпро у символічній ролі ріки часу ретранслює з минулого у теперішнє 
свою давню славу, власне славу руського народу, уведену в морально вартісний 
для ренесансної доби контекст, пов’язаний з античним світом. Адже Дніпро- 
Бористен добре відомий давнім грекам та латинянам, водночас він означує землю 
Вітчизни, несучи свої води повз мури її головного міста. Прикметно, що для 
І. Домбровського не було сумнівів: сучасне йому руське населення зберегло твер
ду пам’ять про державну велич Києва (“Люди тутешні його за столицю вважають 
незмінно”). Тобто, колишня слава народу не розтанула у пітьмі століть. Вона збе
реглася в пам’яті нащадків і стала частиною їхньої моральної свідомості (“У дав
нину шанували ми службу жерців і численні подвиги лицарів -  нам про це свід
чать літописи наші. Хай же пізнають нащадки звитягу і мужність тих предків. 
Знайте всі й інші: народ, що зберіг цей престол аж понині, диким не можна вважа
ти...”). Алегоричним вираженням цієї слави виступає непідвладна часові велич 
Дніпра, природи рідної землі. Нарешті, давні рицарські подвиги, звитяжність і муж
ність предків дістали продовження у військовій доблесті запорозьких козаків:

Плину, де з хвилями бореться Дассов і де козаками 
Шарпаний часто Очаків, в якому ці лицарі славні 
Прикрощів чинять немало завжди з допомогою зброї.
Орди татарські у боях побивають відважно,
І за ніщо уважають погрози турецькі зловісні2.

Як бачимо, у поемі “Дніпрові камени” бойові подвиги запорозького козацтва 
(витоки якого І. Домбровський фактично відносив у глибину віків) так само, як 
слава давньоруських предків, дають моральний урок і духовне натхнення для су
часників. Причому героїзація козацтва в цьому разі відбувалася без цілеспрямова
ного застосування віросповідного критерію. Вона поставала в межах розумових 
процедур, стилістики та ідей, що підпорядковувалися пошукам культурно- 
історичної ідентичності руського народу в широкому розумінні.

Прикметно, що спрямовані у русло позитивного сприйняття концептуальні 
ідеї стосовно запорожців, що були елементом складного й суперечливого їхнього 
загального наративного образу, витвореного до середини XVII ст. у Короні Поль
ській та Речі Посполитій авторами різного соціально-станового і “національного” 
походження й неправославної конфесійної належності, певною мірою виявилися

1 Домбровський І. Дніпрові камени // Українська поезія XVII століття (перша половина). 
Антологія / Переклад В. Литвтова. -  С. 97.

2 Там само. -  С. 97-99.
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затребуваними у пізніший час. Підтвердженням цього можуть бути деякі змістові 
фрагменти анонімної “Римованої хроніки політичних подій у Польщі від 1648 до 
1672 рр.” (1682)*.

Серед іншого, у цьому творі стверджувалося, до того ж із посиланням на “ста
рі хроніки”, що попередники козаків за часів Київської Русі ходили у воєнні похо
ди проти “греків”, пізніше ж запорожці мужньо воювали проти “поган” -  турків і 
татар, причому вдавалися не тільки до сухопутних, а й морських операцій. Остан
нє вочевидь вражало уяву автора “Римованої хроніки”. Він особливо наголошував 
на морській “спеціалізації” українських козаків, яку сприймав як геополітичний 
фактор, адже, писав цей автор, зосереджені на Дніпрі сили запорожців (котрі, за
уважував він, іноді об’єднувалися з донськими козаками) творили “заслін проти 
турків”. Відтак і про самий Дніпро, овіяний бойовою славою козаків, здобутою 
у боротьбі проти ворогів Святого Хреста, всюди ширилася слава як про Славуту -  
символ їхньої “слави, оборони Хреста, здобичі”, а також оздобу ’’свого народу”

У творі, що розглядаємо, при висвітленні теми козацької слави, заслуженої за
порожцями у боротьбі проти “поган”, звеличено їхнього гетьмана П. Сагайдачно
го, котрий під час Хотинської війни 1621 р. засвідчив полякам (“лехам”) свою “ве
лику зичливість” В цьому сюжеті “Римованої хроніки” відобразилися також на
родні уявлення про козаків, що виникли, як можна припустити, ще у перші деся
тиліття XVII ст. Йдеться про вміщений у творі діалог, який начебто відбувся між 
Сигізмундом III та П. Сагайдачним напередодні Хотинської війни. Отож, запоро
зький гетьман попросив, мовляв, дозволу у короля виступити у похід проти “по
ган”. Проте король радив йому не робити цього навесні, а дочекатися літа, щоб 
виросла паша для коней, а також аби легше було забезпечувати продовольством 
козаків. У відповідь на ці поради П. Сагайдачний сказав:

Королю, пане мій, мої коні швидкі і без шерсті
Носом не сопить, губами не ворушить, живіт увесь з м’яса 

Нагайки наші безремінні, узди, вудила з дерева
Гостинцем біжить, землі безтравної і шляху не має 

Овес без луски, а де хоче, Бог помага, там добіжить
Хай ніг немає, а й того дожене, хто біжить і лежить1.

Отже, з промови, що її автор “Римованої хроніки” вклав в уста П. Сагайдачно
го, постає образ запорожців, який вочевидь був породжений народними віруван-

* На думку Юрія Мицика, автор цього анонімного твору, створеного 1682 p., був якийсь 
шляхтич з Поділля, католик за віросповіданням. Він, зокрема, брав участь у деяких битвах 
Національно-визвольної війни, у своєму творі не приховував власної антипатії до українських 
повстанців (Мицик Ю. Віршована хроніка про події часів Руїни (1664-1665) // Україна в Центра- 
льно-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). -  К., 2008. -  Вип. 7. -  С. 285. У цій 
праці див. також докладнішу бібліографію на цю тему. -  С. 289,290).

1 Римована хроніка політичних подій у Польщі від 1648 до 1672 pp. (тут і далі переклад 
наш. -77. С.) // Biblioteka PAN w Krakowie. -  Rkps. 1275. -  S. 34 zw. s.
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нями, забобонами й овіяний мотивами усної народної творчості. Адже козаки -  
вершники, котрих несуть коні з іншого світу. Ці коні без шерсті, не чути їхнього 
дихання і не видно поруху губ, збруя зроблена не руками ремісника, а, радше, 
є витвором самої природи -  вона дерев’яна, а поганяють коней “безремінними” 
нагайками. Запорожці на своїх надприродних конях постають як характерники, від 
яких не сховатися і не втекти жодному ворогу (“Хай ніг немає, а й того дожене, 
хто біжить і лежить”).

У “Римованій хроніці” йдеться також про те, що русини називали козаків “му
хами”, “робацгвом”, “мурахами”, які гризуть і точать землю, а також невпинно 
множаться. Йдеться, власне, про те, що в цьому випадку запорожців феноменологі
чно наділено атрибутом незнищенної природи, зображено проявом її активного на
чала, котре стосовно навколишнього соціального оточення проявляло себе у різких, 
загрозливих та агресивних формах. Про подібну природу козаків, яка, все ж, може 
бути спрямована у русло суспільного блага, у “Римованій хроніці” є такі рядки:

О, як завжди Бог їх на війнах за Хреста благословляв 
Коли невільників відбивали, цим самим їх уславляв 

Бо їх Бог за сторожу християнам проти вовків призначив 
І тих козаків, робацгво, щоб гризли поган посадив 

Відтак сама Русь часто те і густо у своїх повістях знає 
Козак муха, водою, землею жиє, водою, землею ти є 

Та не тільки той робак у воді, землі живності шукав
А й у війнах водою, землею жиючи, міста, села шукав 

Фортеці неприятелів своїх, поган, перевертали
І відтак козак божим робаком називався, що за Хреста воювали 

Не тільки носом своїх чайок, женучи морем, чіпали 
Воюючи здобич, беручи в містах, і водою билися 

А й землею, суходолом, бусурманських вовків в’язали1.

Як бачимо з наведених вище рядків, у народній уяві українців (“Русі”) козаки 
постають людьми, котрі черпають життєву силу у природи, невибагливо живуть 
з її дарів, нагадуючи комах, що живляться з води та землі. Це люди, які і самі ніби 
є витвором природних стихій -  води та землі. У цитованому текстуальному фраг
менті вирізнено громадянські чесноти козаків -  християнських рицарів. Ідеться 
про виконання ними почесної місії захисників християнського світу від “поган” та 
визволителів бранців з “бусурманського” полону. У межах провіденціалістського 
світогляду окреслено також роль козаків як месників, поставлених Богом для по
карання “поган”. Адже особливе призначення цього “робацтва” полягає у тому, 
щоб воно “гризло поган”. Відтак виконавців волі Всевишнього -  запорозьких ко
заків -  піднесено до ступеня “божих робаків”. Вони невідворотно карають ворога

1 Римована хроніка політичних подій у Польщі від 1648 до 1672 рр. -  Б. 34 ш . 8., 35.
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і на морі, і на суші: несуться проти нього на своїх чайках морськими просторами, 
“перевертають” догори дригом його фортеці та полонять “бусурманських вовків”.

Героїзація запорожців православними авторами

Та обставина, що наприкінці XVI -  у перші десятиліття XVII ст. козацтво дедалі 
активніше включалося в боротьбу за обстоювання конфесійних прав руського наро
ду й поступово фактично оформився союз гнаної у Речі Посполитій Православної 
церкви та запорозьких козаків, позначилася на творчості православних церковних 
авторів. Відтак вони не забарилися з політико-ідеологічним осмисленням ролі коза
ків у житті українського суспільства, власне спільноти руського народу. Звернення 
ж авторів цього інтелектуального кола до названої теми означало, що вони почали 
витворювати моральну опору для учасників руху за конфесійну свободу руського 
народу на основі осмислення новітніх соціально-політичних реалій, а не тільки
з використанням традиціоналістського ідейного інструментарію, зокрема, апелю
вання до авторитету православної традиції, стародавніх шляхетських вольностей, 
або, приміром, використання образів панегіричного жанру, сфокусованого на магна
тів та заможних шляхтичів (серед тих, кого прославляли панегіристи, ліплячи образ 
зразкових ревнителів православ’я, був князь Костянтин Острозький)1.

Відтак етичного народного героя було знайдено, тільки-но православні інтеле
ктуали, зокрема І. Борецький, 3. Копистенський та М. Смотрицький, звернули свій 
погляд на запорозьке козацтво. їхньою заслугою було те, що вони політично кон- 
цепталізували феномен запорозького козацтва, увівши козаків у православний уні- 
версум України в ролі оборонців і захисників Православної церкви, доблесних 
героїв руського народу.

Запорозьке козацтво як військова сила, що служить християнству, є опорою 
Православної церкви та представляє руський народ концептуально осмислено 
в протестації І. Борецького та деяких інших авторів від 28 квітня (8 травня за 
н. ст.) 1621 р. У цьому політико-правовому документі чітко окреслено генетичний 
зв’язок козацтва з руським народом. Причому висновок про належність козаків до 
цього народу ґрунтується на ідеї тяглості давньоруської історії. Як стверджували 
автори, ці рицарські люди насправді “наш рід, браття наші і християни правовір
ні” Об’єднані у Військо Запорозьке, вони фактично являють собою “залишки тієї 
старої Русі”, тобто історично, політично, а також в етнічно-родовому і духовному 
плані є спадкоємцями суспільства і держави Київської Русі*. Якщо за часів цієї 
держави їхні предки на чолі з князями під час морських походів завойовували 
наймогутніші країни, землі та міста світу, як-от Грецію, Македонію, Ілірію, Конс-

1 Скупсгекзка-Неппеї Т. 5\¥Іасіото5с пагоскта вгІасІИу икгаіпвкід і когасгугпу о<і сЬуІки XVI 
сіо р<Яо\уу XVII \у.- 8.116-132.

' Прикладом пошуку деякими сучасними дослідниками типологічних паралелей в історич
ному бутті українських козаків та різних народів давнини може бути нещодавно видана праця 
Сергія Наливайка (Наливайко С. Етнічна історія Давньої України. -  К., 2007. -  С. 482-487).
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тантинополь, то подібного глобального характеру набули також добре відомі су
часникам звитяжні бойові звершення козаків заради визволення поневоленого 
християнства. Виконання козаками цієї морально значущої місії настільки важли
ве та масштабне, що стоїть в одному ряду з найзнаменитшшми прикладами слу
жіння інтересам поневолених християн, які демонструють греки своєю духовною 
поставою -  “окупом” (пов’язані з козаками та руським народом загалом спільною 
вірою), а також морська армада Іспанії. Причому внесок запорожців у справу гро
мадянського служіння світовому християнству полягає не в безплідних розмовах 
на цю тему, а у практичних вчинках, що заслуговують найвищого схвалення (“На
певно поневоленому християнству на усьому світі ніхто після Бога такого велико
го добродійства не виказує, як греки окупом.., іспанський король своїм сильним 
флотом, а Військо Запорозьке своєю мужністю і своєю перевагою: що інші народи 
словами і дискурсами виборюють, те козаки ділом доводять”).

Запорожці, які мають славу християнських воїнів (у тому числі відважних та 
звитяжних мореплавців), захисників християнського світу і є спадкоємцями бойо
вої звитяги своїх давньоруських предків, наділені християнськими доброчеснота- 
ми. Перед початком морських походів вони моляться й дають обітницю, що ідуть 
воювати проти “невірних” за християнську віру та визволяти з полону невільників. 
Козаки жертвують кошти на благодійництво, підтримуючи церкви, монастирі, 
шпиталі й духовенство. Заради порятунку душі вони будують та оздоблюють хра
ми і викуповують з неволі бранців. Загалом, найвище призначення запорозьких 
козаків -  бути знаряддям Господньої кари для “невірних”. Щодо цього подібна 
роль покладена також і на донських козаків (“Господь Бог керує ними, котрий сам 
відає, на що ці залишки тієї старої Русі береже і який їхню правицю та силу на мо
рі і на землі довго, широко і далеко простирає. Бог їх держить і ними рядить. Той 
хтось писав, [що] Бог поклав на землі татар ніби якісь блискавки й громи і ними 
разить і карає християн. Так само і козаків низових запорозьких та донських, [як] 
другі живі блискавки і громи на морі і на землі поклав [Господь, котрими] стра
шить і громить невірних турків і татар”)1

Дещо під іншим ракурсом козацька тема висвітлена у творчості М. Смотриць- 
кого, адже він схильний був розглядати запорожців як рицарів, феноменологічно 
подібних до членів найвідоміших західноєвропейських рицарських орденів. На цій 
ідейній основі він сформулював тезу про козаків як історично повстале християн
ське воїнство насамперед на службі Православній церкві. Отож, М. Смотрицький 
порівнював запорожців із мальтійськими рицарями. Наголошував на тому, що во
ни мають страх Божий і вирізняються великою ревністю у вірі: своєю побожністю 
не поступаються навіть найпобожнішому. “У Церкві Божій, -  писав цей автор, -  
новина: жовнірським чином поодинці, ротами, півротами за віру, в ім’я Господа 
Христа, на пролиття своєї крові і на смерть себе офірувати. Козаки той жовнір -  
люд добре навчений у школі віри та в школі рицарського діла!” Як бачимо з цього

1 Вопескі І  і іп. Ргсйе^ф і роЬойїа.іікійса^а. 28.IV (8.У) 1621. -  С. 148,149,150.
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уривку, в історії Церкви -  вочевидь ідеться про Православну церкву -  відкрилася 
нова епохальна сторінка. їй на допомогу, за православну віру, могутньо вирушили 
у похід козаки-рицарі, спаяні найсуворішою воєнною дисципліною та усвідомлен
ням високої місії християнських воїнів, які служать Православній церкві.

Окреслена у “Протестації” І. Борецького від 18 квітня 1621 р. ідея бойової сла
ви всесвітнього масштабу, що її демонструють запорожці, відобразилася і в твор
чості М. Смотрицького. Адже він наголошував, що свою воєнну звитягу запорожці 
демонстрували на неоглядних просторах. Причому порівняно з нею тьмяніли по
двиги стародавніх полководців. Цей автор писав, що козаки “хоробрістю перевер
шують тих римських Сціпіонів і карфагенських Ганнібалів”. М. Смотрицький вва
жав за потрібне наголосити ще й на тому, що запорожці служать не тільки Церкві, 
а й є оборонцями Вітчизни (вони “відважні кавалери Вітчизни”), вірними і надій
ними захисниками кордонів Польської Корони від “неприятеля поганина”1.

Той факт, що запорозькі козаки під час Хотинської війни 1621 р. зробили ви
рішальний внесок у зрив агресивних планів турецького султана Османа II щодо 
Речі Посполитої, надихав православних авторів уславляти Військо Запорозьке. 
Водночас це була нагода, як-от для автора “Поради щодо благочестя” -  твору, на
писаного по гарячих слідах хотинських боїв, донести до руського народу думку, 
що на полях Хотинської війни проливали кров не уніати, а правовірні русини, 
а також що за перемогу козацької зброї молилося православне духовенство (“Те 
у себе руський народ нехай важить, що року теперішнього 1621 не уніатами, ані 
їхнім благословенством, але кров’ю та головами правовірних русів, кажу, преслав
ного Запорозького війська, за Божою поміччю і за благославенством та молитвами 
наших єпископів і всього духовенства королівства Польського оборонилися від та
тар і турків”). Прикметно, що автор цього твору, котрий переймався проблемою 
зміцнення відновленої Єрусалимським патріархом Феофаном ієрархії Православної 
церкви, пропонував задля цього, серед іншого, закласти у Черкасах православну 
єпископську кафедру2. Ця пропозиція віддзеркалювала, з одного боку, зростання 
ролі Війська Запорозького в тогочасному українському суспільстві, козаки якого 
виступали надійними оборонцями Православної церкви, а також зробили вельми 
багато для успіху святительської місії патріарха Феофана в Україні, а з іншого -  ба
жання вищого православного духовенства мати вплив на запорожців у місцях їхньо
го основного розселення.

У творі 3. Копистенського “Палінодія” (початок 1620-х рр.), подібно до праць 
інших православних церковних авторів, умотивовано думку про те, що запорозькі 
козаки своєю мужньою боротьбою проти “неприятеля християнського імені”, осо
бливо під час морських походів, здобули для себе гучну славу. Причому в цьому 
разі засвідчено хоробрість козаків як “росів”. Адже для 3. Копистенського запоро
зькі козаки були складовою “яфето-роського покоління”, вихідцями з “Малої Ро-

1 Зтоігускі М. ЕІепсЬіш рівт уисгуріі^сіі. -  АУіІпо, 1622. -  Б. 14 -15.
2 Анонім. Порада щодо благочестя [1621 року]. -  С. 282,283.

337



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

сіГ, котрі мешкають на Запорожжі та ведуть боротьбу з турками і татарами. Автор 
“Палінодії” розглядав населення “Малої Росії” та “Великої Росії” як два крила 
“яфето-роського покоління”. Через це у його творі розширено кордони руського 
народу, на якого спрямовані промені рицарської доблесті козаків-“росів” -  до іс
торичних меж Давньоруської держави. Відтак бойова слава запорожців огортала 
не тільки руський народ Речі Посполитої, а й народ Московської держави (“россов 
Великой России”)1.

1622 р. у Києві вийшла друком книга ректора Київської братської школи Касі- 
ана Саковича “В’БрпгЬ на жалосный погребь Зацного Рыцера Петра Конашевича 
Сагайдачного”2, що являла собою перший у вітчизняній літературі панегіричний 
віршований твір, присвячений пам’яті запорозького гетьмана П. Сагайдачного. 
Поява панегірика на честь козацького провідника окреслила важливе зрушення 
у суспільній свідомості тогочасного українського суспільства, насамперед право
славних церковних кіл, а також світських осіб, які поділяли ідеали боротьби за 
конфесійну свободу руського народу. Адже панегірика удостоївся представник 
Війська Запорозького подібно до репрезентантів тогочасних соціальних верхів -  
“ясновельможных, вельможных, высоце урожоных их милостей панов”, “ясне 
освецоных княжат, их милостей”3. Так чи так цей факт відобразив зрослу роль за
порозької спільноти у політичному житті України.

Оспівуючи подвиги П. Сагайдачного, К. Сакович зазначив, що гетьман ділить 
порівну славу зі своїм військом, здобуту на ниві громадянського служіння христи
янському світу, Вітчизні та польському королю. Яскравий приклад засвідчення за
порожцями цієї слави автор “Віршів” убачав у визволенні ними бранців із турецької 
неволі, а також жертовному пролитті власної крові у боротьбі проти армії Османа II 
під час Хотинської війни 1621 р., вступ у яку козацького війська (яке взяло собі “на 
поміч Бога”) мав доленосне значення для порятунку Речі Посполитої.

У своїх “Віршах” К. Сакович подбав про те, щоб облагородити родовід запо
розьких козаків, зануривши їх у глибини історичного минулого руського народу. 
Відтак, подібно до інших авторів православного церковного кола, К. Сакович пи
сав про козацьких предків давньоруських часів, які ходили у морські походи на 
Царгород, а також прийняли християнство разом із князем Володимиром. Причо
му козаки і донині твердо тримаються батьківської віри та готові за неї віддати 
своє життя. Представляючи запорожців як християнських рицарів, котрі стоять на 
службі Православній церкві, автор “Віршів” високо оцінив роль запорозького ге
тьмана, а також козаків, у відновленні православної церковної ієрархії.

Прикметно, що автор твору, про який ідеться, не обмежувався зображенням 
запорожців тільки як християнських воїнів, котрі в інтересах усього християнства 
ведуть боротьбу з його ворогами, а також конкретними справами допомагають

1 Копистенский 3. Палинодия // Русская историческая библиотека. -  Стб. 1103,1110.
2 Сакович К. ВЪршЬ на жалосный погребь Зацного Рыцера Петра Конашевича Сагайдачного // 

Голубев С. Т. История Киевской духовной академии. -  К., 1888. -  Вып. 1. Приложения. -  С. 322-337.
3 Українська поезія. Середина XVII ст. -  К., 1992. -  С. 53-58.
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Православній церкві. Висвітлюючи певні обставини бойової біографії П. Сагайда
чного, К. Сакович писав:

ПовЪсть и Мултянская земля, и волошин,
Як их тот гетман з своим рыцерством полошил.

ДосвЪдчил и інфлянтчик того войска силы,
Кгды их тыи рыцеры, як траву, косили.

Пулночныи тыж край будуть памятати 
Долго его мужество, бо ся им дал знати,

Великого звитязства там доказуючи...1

Як бачимо з наведених рядків, автор “Віршів” у цьому випадку долав однобо
кий підхід при окресленні рицарської “спеціалізації” козаків як борців проти “во
рогів Святого Хреста”. Адже він зазначив, що запорожці блискуче довели свою 
військову перевагу також і над християнськими противниками у Європі (насампе
ред на полях воєнних дій у Прибалтиці на початку XVII ст.).

Для К. Саковича вочевидь важливим було вписати героя, П. Сагайдачного, 
в духовний та культурний контекст свого часу. Причому через образ славетного 
гетьмана та прославлення його подвигів, високою моральною метою яких був на
самперед захист християнської цивілізації від “поган”, оборона Вітчизни та під
тримка Православної церкви, автор “Віршів” уписував у цей контекст і Військо 
Запорозьке. Отож, К. Сакович підніс П. Сагайдачного до висот ідеального полко
водця та християнського рицаря, змалювавши його образ як уособлення звитяжної 
слави, громадянських і християнських чеснот, що давало моральний приклад та 
урок для руського народу перших десятиліть XVII ст. Подібно до Стародавніх 
Греції та Риму, мешканці яких гордилися подвигами своїх героїв (міфологічних
і реальних), наприклад Нестора, Ахілла, Аякса, Гектора, Перікла, Креза, Помпея, 
батьківщина руського народу -  “Росія” -  також має свого знаменитого героя -  за
порозького гетьмана П. Сагайдачного. Пам’ять про нього збережуть прийдешні 
покоління, які пишатимуться ним та славитимуть його перед іншими народами2.

Звершення запорожців надихали не тільки вузьке коло зацікавлених право
славних авторів 1620-х років, які героїзували їх у своїх творах. За спостереженням 
дослідників, у цей час козаки мали неабиякий моральний авторитет для “простих” 
людей України та Білорусії, які вбачали у них головних захисників конфесійних 
прав руського народу3. Ревна відданість запорожців православній вірі та Церкві, 
підпорядкованій Константинопольському патріархату, була відзначена у деяких 
творах історичного спрямування польських авторів католицької орієнтації. Йдеть-

Частина перша. Зародження процесів націотворення...

1 Сакович К. Вірить на жалосньїй погре&ь Зацного Рьіцера Петра Конашевича Сагайдачно
го.-С. 330.

2 Там же.-С. 322-337.
3 Докладніше див.: Флоря Б. Національно-конфесійна свідомість населення Східної України 

в першій половині ХУП століття. -  С. 125-134.
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ся про написану близько 1630 р. працю Станіслава Любеньського “Оцінка поми
лок твору Юлія Беллі «Лавровий вінок австрійців»”. У ній автор наголосив чи не 
на релігійному фанатизмі козаків у сповідуванні православ’я. Водночас він відзна
чив високий ступінь їхньої відкритості у сферах, не пов’язаних із конфесійним 
(“Релігія безжонців (запорожців. -  П. С.) одна, а саме та, яка у виокремленні від 
Церкви католицької і вселенського константинопольського патріарха схизматич
ного обряду притримується: за те своє віровизнання вони готові померти, але у 
випадках не пов’язаних із релігією припускають співпрацю”)1.

Загалом можна стверджувати, що на початку 20-х років XVII ст. насамперед 
у вітчизняній книжності постав образ запорозьких козаків як ідеальних, непере
можних християнських воїнів, котрі мають історично шляхетне походження, 
представляють руський народ та завоювали світову славу надійних оборонців хри
стиянської цивілізації від “ворогів Святого Хреста”, звитяжних мореплавців, виз
волителів християнських бранців, вірних підданих, захисників Вітчизни та Право
славної церкви. Відтак руський народ, який не мав легітимної власної держави та 
зазнавав церковно-релігійних утисків, отримав свого етичного героя ранньо- 
модерної доби, піднесеного у його найвищих оцінках до рівня античних героїв 
(творенню цього образу певною мірою посприяли також автори, які не були 
православними). Вочевидь це зміцнювало чуття власної гідності, сили, а також 
особливого призначення у світі в політично активних учасників та прихильників 
руху за конфесійну свободу православних, що відігравало істотну роль у заро
дженні національної ідентичності українців.

1 Цит. за: Віфський Д. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI -  
середина XVII ст.). -  С. 250-253.
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ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ІЄРАРХІЇ 
КИЇВСЬКО! МИТРОПОЛІЇ 1620 р.

Подією, що сколихнула спільноту руського народу Речі Посполитої, стало ві
дновлення 1620 р. Єрусалимським патріархом Феофаном православної церковної 
ієрархії Київської митрополії. Участь політично активних сил українського суспі
льства в політико-ідеологічніб підготовці та практичній організаційній діяльності 
щодо повернення Православній церкві її ієрархії, забезпеченні необхідних умов 
для здійснення цього акту, а також їхні енергійні зусилля, спрямовані на те, аби 
домогтися визнання й узаконення нововисвячених архієреїв політичним режимом 
Речі Посполитої, набули значення своєрідного тектонічного зрушення для націо
нальної ідентичності українців, що народжувалася. Як насправді розвивалися по
дії, безпосередньо пов’язані з відновленням в Україні православної церковної 
ієрархії, а також яким було їхнє геополітичне тло? Переконливість відповідей на ці 
запитання залежить не тільки від повноти історичних джерел, а й від обраного до
слідницького ракурсу. Як видається, наше уявлення про ці бурхливі сторінки ми
нулого українського народу буде більш наближеним до історичної дійсності та 
панорамним, якщо простежити політичний інструментарій активних учасників 
руху за конфесійну свободу православних та специфіку його застосування. Йдеть
ся насамперед про відповідні ідеологічні маніфестації представників православно
го духовенства і, особливо, різновекторну політичну практику Війська Запорозь
кого як потужного геополітичного гравця у Східній Європі, а також вагомої полі
тичної і соціальної сили на українських теренах, здатної політично консолідувати 
широкі верстви населення. На наш погляд, аби зрозуміти інституційну спромож
ність запорожців підготувати гоже “поле” для націотворення, дуже важливо роз
глянути їхню участь у релігійній боротьбі не ізольовано, а з урахуванням практич
ної діяльності Війська Запорозького на головних напрямах його внутрішньої та 
міжнародної політики.
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Ро з д і л  І

ПОЖВАВЛЕННЯ РУХУ ЗА КОНФЕСІЙНУ СВОБОДУ ПРАВОСЛАВНИХ 
В УКРАЇНІ ТА ВЕКТОРИ ЗАПОРОЗЬКОЇ ПОЛІТИКИ У 1610-х РОКАХ

1. Раднкалізація релігійної боротьби у другому десятилітті XVII ст.

Упродовж другого десятиліття XVII ст. Киш перетворився на центр боротьби 
за конфесійну свободу православних. Активізації релігійної боротьби та її спряму
ванню у радикальне русло посприяли події 1610 р., пов’язані з невдалою спробою 
верхівки уніатського духовенства посилити свої позиції у місті. Після порівняного 
затишшя, що настало із залагодженням релігійного конфлікту 1610 р., через декі
лька років, а саме 1618 р., Киш знову став епіцентром конфесійного напруження, 
яке виникло на фунті православно-уніатського протистояння. У місті, що було 
духовною столицею українських земель та визначним сакральним центром у Схід
ній Європі, таке загострення релігійної боротьби формувало радикальні настрої 
серед православних, насамперед -  найактивніших учасників руху за конфесійну 
свободу. Оскільки ці спалахи міжконфесійної боротьби передували відновленню 
православної церковної ієрархії, є потреба розглянути їх детальніше.

Релігійний конфлікт 1610 р. у Києві Вбивство 1618 р. уніатського митро
поличого намісника Антонія Грековича

Улітку 1609 р. уніатський митрополит Іпатїй Потій за допомогою центрального 
уряду спромігся силою утвердитися у Вільно та прибрати у цьому місті до своїх рук 
усі православні храми. Окрилений перемогою над тамтешнім православним духо
венством, він вирішив повторити свій успіх і в Києві, пославши туди свого намісни
ка Антонія Грековича1. Діяльність останнього стала неабияком подразником релі
гійного життя у Києві і спричинила обурення та активні протести православних.

І. Потій призначив А. Грековича своїм “намісником або протопопом” у Києві 
в січні 1610 р. На його утримання він надав тамтешній Видубицький монастир. 
Перед новопризначеним митрополичим намісником, який став також ігуменом 
згаданого монастиря, було поставлено завдання всіляко сприяти справі поширення 
церковної унії, зберігати вірність їй, особисто уніатському митрополиту і, відповід
но, не переходити на бік православних -  противників Уніатської церкви та її очі- 
льника (“А то для того, жебы сонь там водлугь чыну своего иноческого мешкаючи 
фалы божое пилновалъ и повинности вряду свого протопопъского постерегалъ 
и единости светое с Костелам Рымским принятое на которую и попрысягнулъ не 
шдступовалъ але и ювшем шную словом и деломъ залецал и помнажалъ, и нас пас-

1 Грушевсышй М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 396.
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тара своего послушным быль а до противниковъ тое единости светое и нас пасты- 
ра свого не прылепълялсе”)1.

А. Грекович приїхав до Києва на М’ясопусгному тижні, що 1610 р. припав на 
29 січня -  4 лютого за ст. ст., або 8-14 лютого за н. ст. Він одразу спробував домо
витися з місцевими православними священиками про негайне підпорядкування їх 
своїй владі. Описучи у листі до 1. Потія від 10 березня 1610 р. свої перші кроки у 
Києві, А. Грекович зазначив: “старалемся яко бьїм моглъ с попами киевьскими до 
розмови прийти и лист свой иж вы мнВ на протопопство дани указам, до того 
прыйти жадным способом не моглем, бо <шкладали до недЪггЪ зборное где ся лю
дей множество збырает, для чого бы то чынили не вЪмъ до конца”2.

Отже, прибувши до Києва, А. Грекович не приховував свої цілі. Він одразу ро
зпочав у певний спосіб контакіувати з православними священиками. Метою 
А. Грековича у цьому випадку було домовитися з ними про офіційну процедуру 
свого представлення як митрополичого намісника, що передбачало публічне 
оприлюднення листа І. Потія на митрополиче намісництво у Києві, аби змусити 
православне духовенство підкоритися його владі. Однак з’ясу-валося, що київські 
священики не підтримали А. Грековича у його нетерпінні якнайшвидше скориста
тися повнотою влади митрополичого намісника. Вочевидь порадившись між со
бою, вони запропонували йому зачекати з цією справою до Соборної неділі, тобто
18 лютого за ст. ст., або 28 лютого за н. ст. У цей день представники київського 
духовенства очікували на великий наплив богомольців. Відтак, як можемо при
пустити, вони переносили предметну розмову з пошукачем влади над київським 
православним духовенством саме на цей день, щоб заручитися масовою підтрим
кою своїх вірних і дати А. Грековичу переконливу відмову.

До православного духовенства, котре не бажало підкоритися посланцеві і. По
тія, належали священики, імена яких у документах фугурують зі вказівкою на їхній 
храм3: Климентій “наберезький” (Набережно-Микільська церква), Захарій “прити- 
ський” (Притисько-Микільська церква), Семен Добриковський “воскресенський” 
(Воскресенська церква), Федір “рождественський” (церква Різдва Христового), 
Михайло “борисоглібський” (Борисоглібська церква), Микита “спаський” (Спась- 
ка церква), а також Кирило. Останній був уставником головного соборного храму 
київських міщан у той час -  церкви Успіння Божої Матері, яку вони реконстру
ювали 1613 р. Сії збудовано у 1133-1135 рр.), при ній діяли міський шпиталь та 
школа. Тільки ця церква була мурована, тоді як решта з названих вище храмів 
зведені з дерева4.

1 Лист Іпатія Потія про призначення А. Грековича митрополичим намісником у Києві та на
дання йому Видубицького монастиря, 2211610 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи 
до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 341.

2 А. Грекович до І. Потія, 1 (10).ІП 1610//Там само.-Т. 3 . - Вип. 1.-С.342.
3 Позов до королівського задворного суду київським православним священикам за скаргою 

А. Грековича, 7.ІХ 1611 // Там само. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 345.
4 Білоус Н. Киш наприкінці XV -  у першій половині XVII століття. Міська влада і самовря

дування. -  К., 2008. -  С. 84,85,228.
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З настанням Соборної неділі у Києві розгорівся релігійний православно- 
уніатський конфлікт. За словами А. Грековича, місцеве православне духовенство не 
пішло з процесією до Софійського собору. Факт приходу священиків до собору він 
вочевидь хотів використати для легітимізації своєї влади. Отже, згідно з версією 
митрополичого намісника, київські священики до Софії не пішли. Натомість зайня
лися тим, що спільно з православними ченцями почали бушувати проти нього прос
тий народ, прибулих до міста православних священиків, а також козаків. На усіх 
шляхах та вулицях кипіла антиуніатська пропаганда. Козаки, не добираючи слів, 
лаяли заїжджого митрополичого намісника І. Потія, погрожували та переконували 
усіх, що він прибув до Києва, аби перехрестити православних у “лядську віру”. Не
абиякого ефекту у цьому сіянні серед православних ворожнечі до унії та особисто 
А. Грековича добився київський міщанин на ім’я Іван, якого, мовляв, підіслали кш'в- 
ські священики до Софійського собору, де у Соборну неділю зібралося багато віру
ючих. Він пустив поголос, що зараз усіх закриють у храмі й почнуть перехрещувати 
у “лядську віру”. Це спричинило паніку серед великого скупчення людей. Сотні 
охоплених жахом богомольців кинулися до виходу, аби не опинитися в уніатській 
пастці. Тільки жменька віруючих, напевно переважно підданих уніатських монасти
рів, змогли протриматися у Софійському соборі до кінця служби1.

З фрагменту листа А. Грековича до І. Потія від 10 березня 1610 р., де автор 
спочатку пише про своє прибуття на М’япостному тижні до Києва, потім -  про 
пропозицію київських священиків зустрітися з ним у Соборну неділю й одразу по 
цьому наводить інформацію про свої перемовини з католицьким єпископом, може 
скластися враження, що згадані факти відбулися до 28 лютого саме у такій хроно
логічній послідовності. Однак є підстави стверджувати, що А. Грекович проконсу
льтувався з католицьким єпископом уже після скандального богослужіння у Со
фійському соборі у Соборну неділю. Адже А. Грекович, реалізуючи пораду єпис
копа бути гнучкішим у досягненні своєї мети та офіційно, через певні правові 
процедури донести до відома православних священиків волю І. Потія щодо при
значення у Києві свого намісника, у неділю 7 березня (25 лютого за ст. ст.) послав 
до духовенства возного енерала Київського воєводства Павла Гуторовича. У собор
ному храмі, розташованому “в ринку”, возний застав на заутреній службі усіх ки
ївських священиків і передав їм листа І. Потія про призначення свого намісника у 
Київ. Возний оголосив, що священикам належить підкоритися владі митрополичо
го намісника А. Грековича, як і уніатському митрополиту. Він передав веління 
А. Грековича духовенству іти до нього на богослужіння у Софійський собор (“на 
ой/иправоваию завтрении подал ом ючевисто лист его мл ю/ица митрополита до них 
писаным и при том листе [мовил и]л< абы рєчоноео <шца Антония Грековича яко 
пресвитера и протопопы ют его мл свещенником киевским установеного во вс&и 
послушни были з ний заровно вшєлякое набоженство со/иправовали и его мл оо/яцу

1 А. Грекович до І. Потія, 1 (10).Ш 1610. -  С. 342,343; Протестація А. Грековича проти київсь
кого православного духовенства, 10.Ш 1610 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи до 
історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII сг. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 344.
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митрополиту послушенство свого отдавали взываючи их всих свєщенников на 
Гору до церкви митрополии киевское Софемское до (отправоваия службы бжое 
яко перед тьш бывало”). Аби схилити київське духовенство на свій бік, А. Греко- 
вич вирішив продемонструвати йому свою поступливість. Через возного він пере
дав священикам, що немає наміру забороняти традиційні православні церковні 
процесії. Якщо вони визнають його як уніатського зверхника, то він братиме з ни
ми участь у спільних богослужіннях. Якщо ж представники київського духовенст
ва не пристануть на це, то і в цьому випадку можуть, мовляв, розраховувати на 
добре ставлення з боку А. Грековича, адже він запропонує їм вдовольнитися тим, 
що дозволить “слухати готове богослужіння”1.

Однак подібні милості А. Грековича не звабили “київських попів”. Не справив 
на них враження і лист І. Потія про призначення у Київ уніатського митрополичо
го намісника. Прочитавши цей лист, вони заявили возному, що не визнають духов
ної влади ані А. Грековича, ані І. Потія, і, відповідно, не йтимуть з релігійною 
процесією до Софійського собору. Свою категоричну відмову вони пояснили тим, 
що перебувають під опікою та обороною київського воєводи та київської шляхти2. 
Такий поворот справи вельми занепокоїв А. Грековича. Інформуючи І. Потія про 
результати візиту возного 7 березня до київських священиків, він зазначив, що 
останні, за його даними, негайно відправили свого посланця з листом до київсько
го воєводи. Причому лист був підкріплений таким вагомим аргументом, як “пода
рунок” адресатові. Через це А. Грекович наголошував, що уніатській стороні зі 
свого боку конче потрібно надіслати київському воєводі листа, аби відповідним 
чином вплинути на нього3.

Уже 10 березня 1610 р. А. Грекович подав до Київських гродських книг проте
стацію, спрямовану проти київського православного духовенства. У цьому доку
менті він висловив протест проти їхньої підбурювальної ролі у релігійному бунті, 
який відбувся в Києві у Соборну неділю 28 лютого. Митрополичий намісник зви
нувачував київських священиків також у тому, що вони спрямували проти нього 
козаків на чолі з якимось Петром, котрі упродовж 8 та 9 березня бушували на ву
лицях населення, на усі заставки лаяли А. Грековича та погрожували з ним роз
правитися4. Звідси, серед іншого, бачимо, що спроба А. Грековича 7 березня під
корити своїй духовній владі православних священиків спричинила новий спалах 
релігійної колотнечі у місті, причому чільну роль у цих подіях відіграли козаки.

1 А. Грекович до І. Потія, 1 (10).ІІІ 1610. -  С. 342; Свідчення возного про відмову київського 
православного духовенства визнати над собою духовну владу А. Грековича, 8.ПІ 1610 // 
Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  
першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 343,344.

2 Свідчення возного про відмову київського православного духовенства визнати над собою 
духовну владу А. Грековича, 8.ІП 1610. -  С. 344.

3 А. Грекович до І. Потія, 1 (10).Ш 1610. -  С. 342.
4 Протестація А. Грековича проти київського православного духовенства, 10.ПІ 1610. -  

С. 344,345.
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Отже, А. Грекович, описуючи у листі до І. Потія від 10 березня події, що відбу
лися у Києві по його приїзді у місто, а також викладаючи їх перебіг у поданій того ж 
таки дня протестації проти київського православного духовенства, з одного боку, 
наголошував на власній зваженій позиції, миролюбності та поступливості у справі 
утвердження своєї влади у місті як уніатського митрополичого намісника, а з іншо
го -  вказував на бунтівників, роль котрих відводив місцевому православному білому 
та чорному духовенству. Київські священики, наполягав він, за допомогою своїх 
маріонеток -  козаків неабияк збурили конфесійну обстановку у Києві, поширють 
провокаційні чутки і загалом усіляко чинять опір владі митрополичого намісника.

Щодо чернечої смиренності та поступливості, про які писав А. Грекович як 
про хвалебний інструмент утвердження своєї влади над київським православним 
духовенством, то це вочевидь було даниною риторичному жанру. Адже посланий 
І. Потієм до Києва намісник був достатньо жорсткою та войовниче налаштованою 
особою. Серед іншого, це підтверджують деякі прикметні подробиці прохання 
А. Грековича, з яким він звернувся до І. Потія щодо надання Видубицькому мона
стирю озер, які перебували у віданні урядників уніатського митрополита. Необ
хідність цього надання він пояснював матеріальною скрутою -  мовляв, йому до
водиться мало не жебрати хліба, а головно тим, що прибутки від цих озер йому 
потрібні “абьш чьш могль и приятеля собЪ набылш и неприятеля звытежыт бо 
тут як ведят так важат и шанут”1. Тобто, А. Грекович розглядав матеріальні ста
тки як запоруку сили та впливовості особи у суспільстві, можливість здобувати 
собі приятелів та перемагати ворогів. Наведене ним у цьому контексті прислів’я, 
яке сучасною українською мовою звучатиме приблизно так: “Як сприймають, так 
поважають і шанують”, вказує, з одного боку, на те, що в Україні шанували на
самперед тих, хто був сильним і міг за себе постояти, а з іншого -  подібні мента
льні установки були властиві і А. Грековичу, котрий волів утверджувати повагу до 
себе з опорою на силові аргументи.

Тим часом київське духовенство дотримувалося власної версії релігійних хви
лювань у Києві, спричинених появою у місті А. Грековича. Ця версія разюче відрі
знялася від тієї, на якій наполягав митрополичий намісник. Оше, у протестації 
православних священиків Києва від 26 березня 1610 р., у якій вони оскаржували 
дії А. Грековича, стверджувалося, що їхній опонент спробував завадити традицій
ній релігійній відправі у Софійському соборі у Першу неділю Великого посту (Со
борну неділю) -18  лютого за ст. ст., або 28 лютого за н. ст. Причому уніатський ми
трополичий намісник, наголошували автори цього документа, хотів “запечатати” 
собор та не допустити у ньому служби. У протестації йшлося також про те, що 
А. Грекович напустився з погрозами на адресу православних священиків: якщо 
вони не підкоряться уніатському митрополиту, то він кине їх до в’язниці, де вони 
сидітимуть до тих пір, поки не порозумнішають та не стануть молитися Богу за
І. Потія як свого законного митрополита. У протестації було також констатовано,

1 А. Грекович до І. Потія, 1 (10).ІІІ 1610. -  С. 343.
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що А. Грекович розцінив непокору йому київських священиків як бунт і звинува
тив їх у підбурюванні проти себе козаків.

Як бачимо, київські священики пояснили свою неучасть у богослужінні в Со
фійському соборі у Соборну неділю, тобто у день, коли вони пообіцяли А. Греко- 
вичу зустрітися з ним з приводу його амбіцій утвердити над ними свою духовну 
владу, тим, що митрополичий намісник начебто хотів опечатати храм. Якщо твер
дження про раптово пробуджений непогамовний потяг А. Грековича до опечату
вання храмів явно було вигадкою, покликаною витворити своєрідний правовий 
аргумент, що виправдовував православних священників у їхньому небажанні при
йняти А. Грековича, то погрози останнього представникам київського духовенства 
у тій чи тій формі напевно мали місце ще під час його першої спроби контактів із 
ними на М’ясопустному тижні.

Тим часом подавачів протестації проти намісника уніатського митрополита 
підтримали православні шляхтичі. Вони засудили спроби І. Потія підпорядкувати 
своїй владі православне духовенство як такі, що суперечать традиційним правам 
і вольностям православних (власне становим правам православної шляхти) та ста
новлять загрозу міжконфесійному громадському спокою у державі. Київські мі
щани також рішуче виступили проти того, щоб у місті утвердився в духовній владі 
над православними посланий І. Потієм намісник1.

20 березня 1610 р. декілька запорожців на чолі з Григорієм Середою від імені 
козаків Війська Запорозького (в тому числі тих, які перебували на воєнній службі 
короля та Речі Посполитої у Московській державі) внесли до Київських гродських 
книг протестацію на дії А. Грековича, котрий напередодні (10 березня) публічно 
звинуватив київських козаків у тому, що вони, за підбуренням місцевого право
славного духовенства, виступили проти нього з погрозами. У цьому документі 
чітко окреслено політичні позиції та відображено ціннісні установки запорожців, 
сфокусовані на конфесійну сферу. Можна вирізнити декілька ключових ідей, 
в тому числі щодо православної самоідентифікації козаків.

Отже, подавачі протестації, по-перше, наголошували, що вони є воїнами, які 
з давніх давен жертовно боряться проти “поганських народів” за православну віру 
і не шкодуючи здоров’я та житія визволяють з турецького й татарського полону 
християнських бранців: “которые (запорожці. -  П. С.) зь давныхъ часовъ противъ 
народамъ поганскимъ за православную вЬру хрестіянскую ставечися, зъ неволей 
непріятельскихь, оть поганъ Турокъ и Татаровъ на кождые часы барзо не мало 
здоровье и горла свои кладучи, народу хрестіянского высвобождаютъ”. Як бачимо, 
традиційна для політичних маніфестацій козаків теза про їхню роль як оборонців 
усіх християн від “ворогів Святого Хреста” в цьому разі спеціально конфесійно 
націлена, адже у ній зроблено акцент на виконанні запорожцями відповідної місії 
громадянського служіння в ім’я “православної християнської віри”.

1 Протестація київських православних священиків проти А. Грековича, 26.Ш 1610 // Акти 
Ю и ЗР. -  Т. 2. -  С. 60,61; Протестація І. Потія проти київського війта, бурмистрів та православ
них священиків, 20.VIII1610 // Там же. -  Т. 2. -  С. 65,66.
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По-друге, у протестації козаки не тільки заявили про себе як православні вої- 
ни-рицарі, позначені чеснотами захисників проти “невірних”, а й доброчесні вірні, 
сини Православної церкви, котрі у повсякденному житті всіляко дбають про хра
ми, підтримують їх матеріально, прикрашають (вони “яко сыиове тоежъ соборное 
апостольское восходное церкви... ку розмноженью фалы Божое и народу хрестія- 
нского мить ку храмомь Божимъ церквамъ Господскимъ милость маючы, а вшеля- 
кими оздобностями надають и окрашають и поратованъе чинять”).

Окрім зробленого у такий спосіб визначення власної конфесійної належності, 
автори козацької протестації наголосили на політичних позиціях, які запорозька спі
льнота займає щодо Православної церкви. Отже, у документі було чітко зазначено, 
що запорожці разом з рештою православних (до яких насамперед віднесено пред
ставників шляхетського стану: “ихъ милости княжата панята дигнитарове, рицерст- 
во, шляхта, народь хрестіянскій”), твердо стоятимуть при православному духовен
стві й рішуче протидіятимуть утискам та наступу на права Православної церкви1.

Відомості про активність А. Грековича з утвердження влади уніатського мит
рополита в Києві невдовзі дійшли Запорожжя і спричинили гостру реакцію запо
розької влади. 29 травня 1610 р. гетьман Григорій Тискиневич написав листа до 
київського підвоєводи Михайла Мишки Холоневського. У ньому він застеріг під- 
воєводу від підтримки А. Грековича та поінформував його про актуальні позиції 
козаків Війська Запорозького щодо дій представника уніатського митрополита 
у Києві, а також їхнього ставлення до Православної церкви. Г. Тискиневич від 
імені запорожців заявив протест проти заборони А. Грековича православному ду
ховенству чинити релігійні відправи та проповіді у Софійському соборі (тобто, 
тезу про опечатання цього храму митрополичим намісником автор листа розглядав 
як доконаний факт). Охарактеризувавши А. Грековича як особу, котра має сумнів
ний статус та репутацію (чернець-розстрига, відступник від православ’я, напевно 
самозванець, який видає себе за “офіціала” та “київського протопопа”), запорозь
кий гетьман суворо його попередив: якщо він і надалі вдаватиметься до антипра- 
вославних вчинків, то кепсько скінчить. Адже Г. Тискиневич наказав у такому разі 
“де б не здибавши його, убити як пса”. Причому виконавця цього вироку Військо 
Запорозьке візьме під свій захист. Невдовзі на А. Грековича вчинив замах якийсь 
козак: зустрівши його на території Київського Видубицького монастиря, він ви
стрілив по ньому з “півгака”, тобто карабіна, однак схибив. Удруге ж йому вистрі
лити не вдалося, оскільки намісник Київського митрополита спритно вислизнув 
через монастирські ворота і втік до Дніпра2.

Г. Тискиневич заявив ще й те, що запорожці готові стояти до смерті за Право
славну церкву (“за церковь нашу восточную а за вЬру Греческую головы свои бы-

1 Протестація Г. Середи та ін. від імені козаків Війська Запорозького проти А. Грековича, 
20.1111610 // Акты ЮиЗР. -  Т. 2. -  С. 59.

2 Протестація І. Потія проти київського війта, бурмистрів та православних священиків, 
20.VIII1610. -  С. 66; Позов до королівського задворного суду київським православним священ
никам за скаргою А. Грековича, 7.ІХ 1611. -  С. 346.
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хмы мЬли вси попожити”)1. Тобто, він сформулював ключову ідейну установку ре
лігійної та політичної свідомості козаків, а також стратегічну перспективу конфе
сійної політики Війська Запорозького, що однозначно визначали місце запорожців 
у таборі православних сил у ролі рішучих оборонців Православної церкви та віри.

Позиція козаків щодо підтримки православ’я явно не подобалася уніатам, осо
бливо А. Грековичу, який не міг забути їхні погрози на свою адресу та спроби 
вкоротити йому віку. Після цього інциденту уніатський митрополичий намісник 
зрозумів, що насильно підкорити православне духовенство своїй владі є небезпеч
ною справою, оскільки останнє підтримують швидкі на розправу козаки. Через це 
А. Грекович у подальшому намагався зайвий раз не дратувати православних. Схо
же, що у його свідомості закоренилася глибока неприязнь до покровителів право
славного духовенства -  козаків. Звісно, що він не міг іти з ними на відкрите про
тиборство, однак за слушної нагоди прагнув хоч якось досадити. Чи не тому при 
укладенні угоди з Войтехом Ломницьким про влаштування хутірського господарс
тва на землях Видубицького монастиря А. Грекович наполіг на пункті, згідно
з яким у подальшому господар хутора міг його продати цьому монастирю, або 
ж будь-кому -  за винятком козаків (“толко не козакомь продати маю где бымъ то 
похотель учинити и козакомь продавать, теды весь накладъ свой тратити маю”)2.

Загалом становище уніатів у Києві було доволі слабким та непевним. Міщани 
на чолі з війтом Яцьком Баликою зайняли доволі жорстку антиуніатську позицію 
невдовзі по Берестейському церковному соборі. Вже 1597 р. вони активно висту
пили проти митрополита Михайла Рогози. Попри те, що на захист уніатів став ко
роль, міщани перешкоджали їхнім богослужінням у Софійському соборі, вдавали
ся до нападів на митрополичі землі. У серпні 1610 р. київські міщани напали на 
резиденцію уніатського митрополита. Як випливає з протестації, що її подав через 
цей інцидент І. Потій до Володимирського гродського суду, серед головних його 
призвідців були війт Я. Балика, бурмистри Матвій Мачоха і Денис Мартянович, 
священик Симеон із церкви Миколи Доброго, уставник Кирило із соборної церкви, 
священики церков Миколи Набережного, Воскресенської, Миколи Приписка, 
Святих Бориса і Гліба. На думку Наталії Білоус, після того, як 1609 р. київським 
воєводою став католик Станіслав Жолкевський, а 1612 р. війтівський уряд обійняв 
Федір Ходика, спостерігалося пом’якшення ставлення міської ради та міщан до 
уніатів. У 1620-х роках між ними знову почали спалахувати конфлікти, оскільки 
міщанам дошкуляли економічні збитки, яких вони зазнавали від унатів3.

Візит у грудні 1614 р. до Києва нового уніатського митрополита Йосифа Рут- 
ського засвідчив, що у місті його не чекали з розкритими обімами. Із зробленого

1 Там же.
2 Угода між В. Ломницьким та А. Грековичем про поселення на землях Видубицького мона

стиря, 28.ХІІ 1612 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Волині 
і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 348.

3 Білоус Н. Киш наприкінці XV -  у першій половині XVII століття. Міська влада і самовря
дування. -  С. 227,228.
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ним опису цієї поїздки у листі до канцлера Великого князівства Литовського Льва 
Сапєги можна дійти висновку, що Й. Рутського зустріли у Києві доволі насторо
жено. Реальну підтримку він відчув тільки від польських жовнірів, які перебували 
на військовому постої. Місцеве духовенство проігнорувало приїзд Й. Рутського. 
Отож, за винятком декількох священиків із прилеглих до міста сіл ніхто не ви
йшов зустрічати цього церковного ієрарха. За словами названого кореспондента 
Л. Сапєги, напередодні православне духовенство та міське самоврядування Києва 
після тривалих нарад начебто ухвалили взяти участь у його зустрічі. Невідомо, чи 
справді православні Києва вирішили зустрічати уніатського митрополита, виявля
ючи цим самим свою готовність визнати над собою його духовну владу, чи цю 
тезу Й. Рутський висунув задля того, щоб продемонструвати Л. Сапєзі значущість 
своєї персони та авторитет уніатського ієрарха. Навіть якщо православні священи
ки та міщани з певних причин припускали можливість своєї участі у зустрічі 
Й. Рутського, фактом стало те, що у кінцевому підсумку вони відмовилися від неї. 
За версією уніатського митрополита це сталося через спротив ченців Києво- 
Печерського монастиря. Хоч би там як, а про великі симпатії київського духовенс
тва та міщанства до И. Рутського в жодному разі не йшлося.

Чи не єдиною втіхою для Й. Рутського у Києві були помічені ним на вулиці 
поклони у його бік, а також проведене чотири рази богослужіння у Софійському 
соборі. Цей факт він представив у листі до Л. Сапєги як неабияке особисте досяг
нення. Тим часом під час його візиту ченці усіх київських монастирів відкрито 
демонстрували йому свою ворожість. Усі монастирі пильнувала сторожа при зам
кнених воротах. У Києво-Печерському монастирі, аби справити на уніатського 
митрополита ще глибше враження, на оборонні споруди виставили гармати. Що
правда, до цієї похмурої для Й. Рутського картини трохи додав оптимізму київсь
кий підвоєвода М. Мишка Холоневський. Якщо вірити Й. Рутському, цей підвоє- 
вода (дарма що був православного віросповідання і 1610 р. отримав від козаків 
попередження про неприпустимість підтримувати уніатів) начебто запевнив мит
рополита: варто тільки цьому київському гостю побажати, як він силою прижене 
до нього попів і, навіть, передасть йому їхні церкви. Однак Й. Рутський чомусь не 
скористався такою чудовою нагодою утвердити свої позиції у Києві. Схоже, він 
усвідомлював, що для цього “час не до кінця спокійний”. До митрополита доходи
ли тривожні чутки про визрівання проти нього бунту. Рішуче були налаштовані 
проти Й. Рутського і київські священики. Вони заявили, що радше покинуть свої 
церкви, аніж визнають владу уніатського митрополита1.

У лютому 1618 р. у тліючому протистоянні між православними та уніатами 
в Києві відбулося загострення. Воно обернулося трагедією для митрополичого намі
сника А. Грековича: козаки схопили його і втопили у Дніпрі напроти Видубицького 
монастиря. Причому, за версією деяких джерел, А. Грековича вкинули в ополон

1 Й. Рутський до Л. Сапєги, 16.ХП 1614 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи 
до історії у н ії  на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  
С. 354,355.
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ку “пити воду” через його спробу прибрати до своїх рук Свято-Михайлівський 
Золотоверхий монастир у Києві1. Утім, реальні причини цього інциденту встано
вити важко через бідність джерельної інформації. Цілком очевидним є тільки те, 
що це була не випадкова, а наперед спланована акція. Вона відбулася у нічний час 
за участю декількох десятків козаків. Причому вони не вбили А. Грековича на мі
сці, як це хотів зробити 1610 р. якийсь їхній товариш, котрий із вогнепальної зброї 
стріляв по митрополичому наміснику безпосередньо на території Видубицького 
монастиря, а потягнули його до Дніпра, аби втопити. Тобто, учасники нападу на 
А. Грековича діяли за сценарієм церемоніальної помсти, що повинна була стати 
пересторогою для противників православних -  уніатів -  та отримати відповідний 
публічний резонанс. Позбавлення життя митрополичого намісника у спосіб, до 
якого вдалися козаки, вочевидь було сприйняте у суспільстві як ганебна смерть. 
На що вказує і відповідна оцінка цього інциденту, зроблена у вищих політичних 
колах Речі Посполитої (“Антоним Грекович, шуменъ видубю/кий, юфициял киевс
ким, с того света сме/то ганебною то ест утопенемъ зглажоныи есть”)2.

10 липня 1618 р. Й. Рутський через зазначене вбивство наклав інтердикт на Ки
їв та прилеглу до нього тримильну округу, згідно з яким на цій території повинні 
були зачинені церкви, встановлювалися великі обмеження на здійснення церков
них таїнств тощо (“Запрещение же сиє сицє разумєтися имат: дабы бите в колоко- 
лы сиреч звонєня во всех помененых предел ех такь же и во граде устали: це/жви 
заперты были, в них жертва безкровная дабы не совершалася и прочими тайнами 
услуговаия люду посполитому <ш Церкви звиклого не было: разве Исповеди и 
Причастия умирающымъ: Крещения же родящимъся: Шлюбъ Малженский без 
венцов и без молитов церковных дабыся (отправова... Проводу же умершымъ 
и погребеня способомъ церковнымъ дабы... никому не было”)3.

Однак інтердикт уніатського митрополита православні Києва, в тому числі ко
заки, не поспішали виконувати. Через це Сигізмунд III у липні 1618 р. звернувся
з листом до гетьмана, старшини і козаків Війська Запорозького, а також мешканців 
Києва та його околиць усіх соціальних станів, у якому, зокрема, наказав виконувати 
інтердикт Й. Рутського, а також сприяти пошуку та арешту осіб, безпосередньо при
четних до вбивства А. Грековича4. Проте цим королівським листом, а також деяки
ми іншими його розпорядженнями пізнішого часу (адресованими київському воєво
ді, а також Київському католицькому єпископу та членам Київського земського

1 Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. -  К., 1888. -  С. 85; 
Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 398.

2 Сигізмунд III до київського католицького єпископа та членів Київського земського і грод- 
ського судів, 6.V II1619 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Документи до історії унії на Во
лині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 361.

3 Лист Й. Рутського про накладення інтердикту на м. Київ та його околиці, до 10. VII1618 // 
Там само. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 358,359.

4 Лист Сигізмунда III до козаків Війська Запорозького, мешканців Києва та його околиць 
щодо вбивства А. Грековича, 10. VII1618 // Там само. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 359.

351



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

і гродського судів)1, не вдалося ані змусиш православних виконати інтердикт 
Й. Рутського, ані розкрити справу про позбавлення козаками життя А. Грековича. 
Шансів для цього було небагато -  не в останню чергу через те, що польській владі 
було не з руки конфронтувати з козаками Війська Запорозького. Адже в той час, як 
Сигізмувд Ш писав зазначеного листа, козацьке військо на чолі з гетьманом П. Сагай
дачним розпочало бойові дії на території Московської держави, йдучи на допомогу 
королевичу Владиславу, щоб допомогти йому посісти престол московського царя.

Тим часом 11 липня 1618 р., тобто через декілька місяців по утопленні А. Гре
ковича і на другий день по накладенні Й. Рутським інтердикту на Киш та прилеглу 
до нього тримильну округу, в Києві сталося нове вбивство, якому зацікавлені особи 
намагалися надати певного політичного підтексту. Близько трьох десятків київських 
козаків уночі напали на помешкання, що в ньому зупинився Юзеф Оклинський -  
слуга старости Й. Рутського Вацлава Садковського, який прибув до Києва із Люблі
на, аби збирати податки з митрополичих підданих, і вбили його. Брат убитого Стані
слав стверджував, що цю розправу організував київський війт Ф. Ходика, а також 
члени міського самоврядування. Іншу версію позбавлення життя Ю. Оклинського 
обстоював уніатський митрополит, який наполягав на причетності до злочину чле
нів Київського братства та запорозьких козаків. Причому останні начебто спочатку 
вивезли Ю. Оклинського у Дике Поле та прикували до гармати. Прикметним є те, 
що по вбивстві Ю. Оклинського його майно привласнили, зокрема, дружина госпо
даря будинку, в якому стався злочин, а також намісник уніатського митрополита 
Ієронім Крушинський. Водночас серед тих, кого звинуватили у заволодінні майном 
та грошима вбитого, не було київського війта та радців2.

Якими б не були причини вбивства у Києві 1619 р. Ю. Оклинського, цей інци
дент, так само як гучне позбавлення життя митрополичого намісника А. Греко
вича, що сталося незадовго перед цим, об’єктивно вплинули на зростання напруги 
у міжконфесійних відносинах православних та уніатів. Причому радикалізація 
релігійної боротьби значною мірою відбувалася через активну участь у ній пред
ставників козацтва, які воліли діяти силовими методами. Подібні інциденти за 
участю запорозьких козаків відбувалися і в подальшому.

2. Зародження козацького “парламентаризму”

Як уже зазначено, головною підвалиною інституційного устрою Війська Запо
розького була загальна козацька рада, що функціонувала на засадах прямої демо
кратії, а також інститут гетьманської влади. Такий устрій відповідав інтересам

1 Сигізмувд ПІ до Т. Замойського, 6. V II1619 // Пам’ятки. Архів Української Церкви. Доку
менти до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI -  першої половини XVII ст. -  Т. 3. -  Вип. 1. 
-  С. 360-361; Сигізмувд III до Київського католицького єпископа та членів Київського земського
і гродського судів, б.УІІ 1619 // Там само. -  Т. 3. -  Вип. 1. -  С. 361.

2 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 399; Білоус Н. Київ наприкінці XV -  
у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. -  С. 258.
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наймолошого на той час соціального стану українського суспільства -  козацтва, 
який стрімко зростав і нарощував свою політичну вагу в українському суспільстві. 
Якою була питома вага козаків серед населення Київського та Брацлавського воє
водств, тобто регіонів, де вони переважно мешкали? Хто із двох політично найуп- 
ливовіших та активних соціальних станів у цих воєводствах -  шляхта чи козаки -  
переважав за чисельністю? Для пошуку відповіді на ці запитання скористаємося, 
зокрема, підрахунками Н. Яковенко, згідно з якими у другій чверті XVII ст. на Ки
ївщині налічувалося близько 2350 шляхетських сімей, чисельність яких могла ста
новити 14100 осіб (якщо брати за коефіцієнт 6 осіб на сім’ю), або 2,7 % від насе
лення регіону. На Брацлавщині картина щодо цього була такою: відповідно 1590 
шляхетських сімей; 9540 осіб; 2 % від загальної чисельності населення регіону. На 
Волині ці показники постають такими: 2480 шляхетських сімей; 14880 осіб; 2,2 % 
від населення регіону. У цей час на Волині, Брацлавшині та Київщині чисельність 
шляхетства становила у середньому 38,5-40 тис. осіб, або не менш як 2,3-2,5 % 
від загальної чисельності населення зазначених територій1.

Точно встановити чисельність козацького населення у час, який розглядаємо, 
немає можливості. На основі наявних джерел (у тому числі компутів і реєстрів 
першої половини XVII ст., тобто документів, пов’язаних з обліком особового скла
ду запорозького війська) можна дійти висновку, що в Україні могло бути орієнто
вно 50 тис. козаків. Утім, поза запорозькими компутами та реєстрами залишалося 
чимало волосних козаків, які мешкали у місцевостях із порівняно слабкими влад
ними впливами Війська Запорозького. Йдеться насамперед про Житомирське По
лісся, на теренах якого покозачені селяни та міщани періодично формували бага
тотисячні полки, проте не завжди ставали під командування запорозького гетьма
на2. Якщо виходити із засновку, що у першій половині XVII ст. чисельність коза
ків Війська Запорозького сягнула щонайменше 50 тис. козаків, а також припусти
ти, що принаймні 70 % із них мали сім’ї, які складалися із шести осіб, то можна 
дійти висновку, що козацьке населення на українських теренах налічувало близько 
210 тис. осіб. Можемо порівняти його із загальною чисельністю населення найбі
льших “козацьких” регіонів. З’ясовується, що число козаків із членами їхніх сімей 
становило близько 40,2 % від числа населення Київщини і, відповідно, -  44 % від 
числа мешканців Брацлавського воєводства. Якщо порівняти зазначені показники 
чисельності козацького соціуму зі ступенем заселеності Київщини та Брацлавщи- 
ни, то отримаємо 21 % козаків від загальної чисельності мешканців цих земель.

Звідси неважко переконатися, що питома вага козацького населення у Київсь
кому та Брацлавському воєводствах була вельми високою. У цій зоні проживання 
запорозької спільноти, особливо на Подніпров’ї, місцеве населення не тільки так 
чи так зазнавало потужного впливу способу життя запорожців, їхнього світогляду

1 Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна 
Україна). -  С. 265.

2 Детальніше див.: Сас П. М. Запорожці у польсько-московській війні наприкінці Смути 
(1617-1618) (у друці).
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та системи цінностей, а й дедалі більше змінювало свою соціальну структуру, до
лучаючись до козацького стану. Безсумнівним є і те, що козаки фактично були 
найбільшою у своєму регіоні політично активною спільнотою. Запорожцям щодо 
чисельності помітно поступалася місцева шляхта, яка представляла “політичний 
народ” Речі Посполитої.

Отже, запорозькі козаки належали до найчисельніших соціальних станів свого 
регіону і щодо цього безумовно тримали першість серед соціальних верств, які 
долучилися до активного політичного життя. Доволі висока інтенсивність полі
тичного життя запорожців, угягнення їх у процеси ранньомодерного націотворен
ня, врешті, фізичне зростання їхньої чисельності, що, серед іншого, породжувало 
зіткнення різних інтересів у козацькому середовищі, не могли не впливати на ко
зацький устрій.

Зазначимо, що історики виявляли певний інтерес до вивчення політичного уст
рою запорозького козацтва XVI -  першої половини XVII ст. Якщо побіжно охарак
теризувати деякі публікації на цю тему, насамперед українських авторів, то впадає 
в очі, що на початку XX ст. досить популярною була тема так званої реформи коза
цького устрою польського короля Стефана Баторія1. До проблематики реєстрового 
козацького устрою зверталися також деякі зарубіжні історики українського похо
дження2. Різні аспекти козацького устрою дослідив М. Грушевський. Він, зокрема, 
приділив уваїу механізму функціонування загальних козацьких рад. Історик слушно 
наголосив, що на них запорожці розглядали усі найважливіші справи, а також звер
нув увагу на деструктивний вплив на учасників радних зібрань соціальної стихійно
сті (“на раді демос поводиться супроти старшини вповні свобідно й безцеремонно, 
і ся похопність війська зараз радити над усім загальною радою, піддаючи ся легко 
самогіпнозу юрби -  була слабкою стороною козацької організації”)3.

Козацький устрій, у тому числі інститут козацьких рад, вивчав М. Слабченко. 
Картаючи своїх попередників за неправильне висвітлення сутності козацьких зі
брань, він висунув тезу про раду як “громадсько-державну організацію”, що ви
пливало з його розуміння Запорожжя як воєнної держави. За припущенням істори
ка, утім, не підтвердженим джерелами, козацьку раду вважали правосильною, як
що
у ній брали участь понад половини “спискового складу війська”4. Низку праць із 
цієї проблематики опублікував Л. Окиншевич, які, щоправда, мало стосуються

1 Див., наприклад: Доманицький В. Чи була реформа Баторія? // Науковий збірник, присвя
чений професорові Михайлу Грушевському. -  Львів, 1906. -  С. 237-248; Крип 'якевин 1. Козаччи
на і Баторієві вольності // Жерела до історії України-Руси. -  Львів, 1908. -  Т. 8. -  С. 1-46; Сто
роженко А. В. Стефан Баторий и днепровские козаки: Исследования, памятники, документы 
и заметки. -  К., 1904.

2 Винар Л. Початки українського реестрового козацтва // Український історик. -  1964. -  
Ч .2-3.-С . і 2-17.

3 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 286.
4 Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької // Праці комісії для виучу

вання історії західно-руського та вкраїнського права. -  К., 1927. -  Вип. 3. -  С. 326-332.
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хронологічних меж, що ми розглядаємо1. М. Антонович у своїй ґрунтовній розвід
ці про козацькі рухи в Україні наприкінці XVI ст. вивчив, серед іншого, політич
ний підтекст козацької символіки, а також проект реформування козацького уст
рою С. Наливайка2. Упродовж останніх десятиліть з’явилися дослідження україн
ських істориків, у яких тією чи тією мірою приділено увагу козацькому устрою 
другої половини XVI -  першої половини XVII ст.3 Попри певні успіхи вітчизняних 
істориків у вивченні проблематики козацького устрою, у цій царині існує ще чи
мало слабко досліджених питань.

Не дістала належного висвітлення в історіографії здійснена наприкінці друго
го десятиліття XVII ст. спроба козацької старшини на чолі із П. Сагайдачним ре
формувати козацький устрій на засадах представницької демократії в інтересах 
своїх прихильників -  так званих старовинних козаків, які становили меншість за
порозького козацтва. Причому для втілення у життя своїх реформаторських планів 
цей гетьман хотів скористатися проведенням урядової комісії з козаками, яка від
булася восени 1619 р. Нова політична модель запорозького устрою, яку протягом 
короткого часу встиг випробувати П. Сагайдачний, означала якісне зрушення 
в політичній культурі запорозької спільноти. Адже вона утверджувала форму уча
сті козаків у політичному житті, поведінкові взірці та цінності, що їх задавала 
представницька демократія. Отже, детальніше розглянемо факти, пов’язані із за
родженням козацького “парламентаризму”, власне обставини того, як у політичній 
практиці та культурі запорозького козацтва першої чверті XVII ст. постав принцип 
представництва*.

1 Окиншевич Л. Генеральна Рада на Україні-Гетьманщині XVU-XVIII ст. // Праці комісії для 
виучування історії західно-руського та українського права. -  К., 1929. -  Вип. 6; Його ж. Рада 
старшинська на Гетьманщині: Історико-юридичний нарис // Україна. -  1924. -  Кн. 4. -  С. 12-26; 
Його ж. Центральні установи України-Гетьманщини. -  Ч. 2. Рада старшини // Праці комісії для 
виучування історії західно-руського та українського права. -  К„ 1930. -  Вип. 8.

Антонович М. Студії з часів Наливайка // Праці українського історико-філологічного това
риства. -  Прага, 1942. -  С. 32-106.

3 Див., напр.: Леп ’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні; Його ж. Українське козац
тво у міжнародних відносинах (1561-1591). -  Чернігів, 1999; Сергійчук В. Армія Богдана ̂ Хмель
ницького. -  К., 1996; Щербак В. О. Формування козацького стану в Україні. -  К., 1997; Його ж. 
Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV -  середина XVII ст.; 
СмолійВ.А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 pp.). -  К., 
1999; ЗарубаВ. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького 
у 1648-1782 pp. -  Дніпропетровськ, 2007.

Щодо цього заслуговують на увагу спостереження польського історика Єжи Урвановича, 
який убачає в козацьких радах зазначеного часу певні аналогії із сеймом (Urwanowicz J. 
Wojskowie “sejmiki” kola w wojsku Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku. -  Bialostok, 1996).
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Боротьба за гетьманську булаву на Масловому Ставі

Минуло небагато часу після повернення на початку 1619 р. козацького війська 
із Московської держави, де воно брало участь у польсько-московській війні 1617—
1618 рр., як П. Сагайдачного скинули із гетьманства. Йому не допоміг утриматися 
при владі навіть авторитет блискучого полководця, здобутий під час зазначеної 
воєнної кампанії. Судячи з усього, головною причиною цієї кар’єрної невдачі 
П. Сагайдачного стала його надмірна запопадливість перед польською владою 
щодо виконання невигідної для козаків умов більшанської угоди 1617 р. Адже під 
час свого гетьманства він рішуче забороняв морські походи запорожців проти Ос
манської імперії, навіть влаштував показову страту за порушення цієї заборони1. 
Утім, це нітрохи не злякало запорожців, які звикли ризикувати своїм життям. Не 
дивно, що ті козаки, які не пішли з П. Сагайдачним у Московську державу, продо
вжували ходити на море, цілковито ігноруючи його накази. Із поверненням 
П. Сагайдачного з Московської держави у цих козаків не було, судячи з усього, 
великого бажання бачити його гетьманом Війська Запорозького. Напевно вистача
ло невдоволених П. Сагайдачним і серед запорожців, які воювали разом із ним 
у Московській державі, адже гетьман був прихильником соціальної чистки козацтва 
та забороняв морські походи. Не виключено, що зміну на гетьманстві у Війську За
порозькому певною мірою стимулювали деякі особливості політичної культури за
порожців. Ь  джерел перших десятиліть XVII ст. відомо, що козаки доволі часто ски
дали своїх гетьманів, у тому числі і під впливом охлократичних спонук. Тим часом 
за мірками козацької демократії П. Сагайдачний надто довго засидівся на гетьман
ському посту, оскільки обіймав його без перерви від кінця жовтня 1617 р.

Утім, головною причиною позбавлення П. Сагайдачного влади вочевидь була 
його “морська” політика, з якою не могла змиритися більшість запорожців. Звісно, 
що цю політику схвально сприймали у владних колах Речі Посполитої. Приміром, 
Я. Задзік у листі до Л. Гембіцького від 23 травня 1919 р. із задоволенням конста
тував: “Козаки не пішли на море”2. Це було насамперед заслугою лояльного до 
польського уряду П. Сагайдачного, адже на початку 20-х чисел травня він ще був 
гетьманом3. Судячи з усього, запорожці позбавили його гетьманської булави десь 
наприкінці травня 1619 р.

Новим гетьманом став Д. Барабаш, який не виявляв особливих симпатій до поль
ської впади і мало рахувався з її заборонами щодо козаків. Звістка про його гетьманст
во зафіксована у листі коронного гетьмана С. Жолкевського до Сигізмунда Ш від

1 Я. Ловіцький до Л. Гембіцького, 6.УІІ 1618 // АбАБ. -  Ехігапеа. 98/62.
2 Я. Задзік до Л. Гембіцького, 23.V 1619 // АОАЕ). -  Ехігапеа. 106/64.
3 П. Сагайдачний до X. Стасенка, Богдана та Опошка, 13 (23).У 1619 // Архив ЮЗР. -  Т. 1. -

Ч. З .-С . 263-264.
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11 червня 1619 р. Зокрема, у цьому листі йдеться про зустріч у Черкасах слуги коронно
го гетьмана Деревінського з Д. Барабашем -  запорозьким “старшим”1, тобто гетьманом.

Козацька рада на Запорозькій Січі. Малюнок А. Жука

Однак новоспеченому гетьману не судилося довго побути при владі. Вірогідно 
наприкінці червня, або ж на початку липня в урочищі Маслів Став (сучасне с. Ма- 
слівка Миронівського р-ну Київської обл.) відбулася козацька рада. В атмосфері 
гострої політичної боротьби, що супроводжувалася кровопролиттям, П. Сагай
дачний зумів повернути собі втрачену владу. Про перебіг цієї ради докладніше 
йтиметься нижче. Тим часом зауважимо, що на датування цієї події кінцем червня - 
початком липня вказує такий прикметний факт: добре обізнаний із козацькими 
справами Сигізмунд III 23 липня 1619 р. видав універсал П. Сагайдачному, в яко
му титулував його “старшим”, тобто запорозьким гетьманом2. Отже, мусило ми
нути принаймні кілька тижнів, перш ніж інформація про обрання П. Сагайдачного 
гетьманом дійшла з Маслового Ставу до Варшави, підштовхнувши королівську 
канцелярію готувати відповідний універсал. Відтак козацька рада, на якій переоб
рали запорозького гетьмана, з великою долею вірогідності відбулася у вже зазна
чених хронологічних межах.

Відомості про козацьку раду на Масловому Ставі зустрічаються у кореспонден
ції шляхтича Павла Пачинського -  намісника київського воєводи Томаша Замой- 
ського. Йдеться про один уривок із листа, який він адресував київському воєводі. 
Цей уривок, а також деякі інші зразки кореспонденції П. Пачинського збереглися 
до наших днів у копіях, причому переважно у формі недатованих додатків до лис
тів, що утруднює встановлення їхньої хронології. Стосується це і фрагмента листа 
П. Пачинського до Т. Замойського, в якому міститься інформація про козацьку

1 Жолкевський до Сигізмунда III, 11.V I1619// ВіЬІіоІека РАЛ \у Котіки. - № 351. - 8.56.
2 Лист-універсал Сигізмунда Ш П. Сагайдачному, 23.V II1619. - С. 75.
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раду на Масловому Ставі, а також описано ще одну козацьку раду -  у Києві. Судя
чи з усього, цей уривок є частиною листа П. Пачинського до Т. Замойського від 
9 серпня 1619 р., в якому автор торкається, зокрема, теми прибуття делегації дон
ців на козацьку раду у Київ та висловлює припущення про можливість найму на 
державну службу певного контингент)' запорозьких козаків1.

Отже, у зазначеному додатку до листа від 9 серпня 1619 р. П. Пачинський так 
описав події козацької ради на Масловому Ставі: “Звідси новини тільки про козаків. 
Про те, [що] на Масловому Ставі учинили між собою колотнечу і замішання, однак 
швидко угамувалися. Сагайдачний так утвердився на гетьманстві: убив того, хто ха
пав корогву, [є] й інших кільканадцять поранених. Схопив [свого] противника Боро
давку, [однак] його потім випросили. Тепер у якійсь сварці дав йому буздиганом* по 
голові, аж до мозку, і, здається, [Бородавка] вже здох. Присягалися там стояти разом 
аж до смерті, добиваючись заслуженого й обстоюючи свою старожитну віру”2.

Як бачимо, на козацькій раді в урочищі Маслів Став спалахнула неабиякої 
гостроти боротьба за гетьманську владу між двома головними претендентами на 
гетьманську булаву -  П. Сагайдачним та Я. Бородавкою. За умов нестримного 
нуртування серед козаків пристрастей, більше шансів отримати гетьманську була
ву мав претендент, який переважав свого конкурента насамперед як харизматич- 
ний лідер, безстрашний і рішучий ватажок, спроможний угамувати козацьке “ша
ленство” (так висловився про атмосферу козацьких радних зібрань один з учас
ників ради, що пізніше відбулася у Києві).

Саме таким запорозьким лідером постав на маслоставській раді П. Сагайдач
ний. Він без вагань утрутився в криваву колотнечу, що зав’язалася серед 
запорожців. Не церемонячись із козаком, який хотів вихопити корогву - символ 
вищої влади у Війську Запорозькому, П. Сагайдачний забив його насмерть. Узяв
ши гору над своїм головним суперником, Я. Бородавкою, він замалим не позбавив 
його життя. Однак не зробив цього, бо за Я. Бородавку заступилися інші козаки. 
Звідси напрошується висновок, що попри свій вибуховий характер, П. Сагай
дачний в екстремальних ситуаціях зберігав тверезу голову.

Проте цей драматичний конфлікт не став останнім у стосунках між новообра
ним гетьманом та Я. Бородавкою. Запальний і швидкий на розправу П. Сагай
дачний невдовзі знову зіткнувся зі своїм опонентом. За твердженням П. Пачинсь
кого, під час якоїсь сварки між П. Сагайдачним та Я. Бородавкою гетьман завдав 
своєму суперникові чи не смертельного удару, проваливши йому буздиганом че

) а  Пачинський до Т. Замойського, 9. VIII1619 // AGAD. AZ. -  № 737. -  S. 13-14,58-59.
* Буздиган -  турецька назва пернача (російською -  шестопера). Являв собою бойову метале

ву булаву із верхівкою у формі вертикально покарбованої груші. Ці карби називали перами (звід
си -  пернач), найчастіше їх було шість або вісім. Усередині буздигана можна було зберігати сти
лет, який за потреби закручували рукояткою у спеціальний отвір на кінці “груші”. Буздиган роз
глядали також як символ військової влади (Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana. -  
Warszawa, 1900. -  T. 1. -  S. 219; ТелєгінД. Я., Винокур I. С., Титова О. М., Свєшніков I. К. Архео
логія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. -  К., 1997. -  С. 189,190).

2 Ibid. -  S. 58-59.
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реп. Судячи з усього, у цьому повідомленні не обійшлося без утрирування фактів. 
Не виключено, що інформатор київського воєводи міг видавати бажане за дійсне, 
оскільки явно неприхильно був налаштований до Я. Бородавки. Це добре 
простежується із його зневажливо-зловтішного тону при описі поранення, якого 
зазнав потерпілий у цьому інциденті.

Козацька старшина. Малюнок на полях карти України Г. Боплана

На козацькій раді в урочищі Маслів Став боролися за владу не просто дві 
особистості, П. Сагайдачний та Я. Бородавка. За великим рахунком, на ній зіткну
лися інтереси певних впливових угруповань козаків-виборців. Із тексту листа 
П. Пачинського до Т. Замойського від 9 серпня 1619 р., який розглядатиметься ниж
че, випливає, що Я. Бородавка мав підтримку серед “нових” козаків, власне покоза- 
чених селян та міщан (подальші події довели політичний радикалізм цього козаць
кого ватажка і відсутність у нього надто великої лояльності до політичного режиму 
Речі Посполитої). Що ж до П. Сагайдачного, то за ним ішли “старовинні” козаки, 
яких (за даними П. Пачинського) 1619 р. налічувалося близько 10 тисяч. Є потреба 
дещо детальніше їх охарактеризувати, оскільки запорозький гетьман відводив їм 
центральну роль у своїх планах політичного реформування Війська Запорозького. 
Отож, хто були так звані старовинні старовинні козаки як певна соціальна категорія? 
Відповідь на це запитання дали самі запорожці декількома роками пізніше після ко
зацької ради 1619 р. у Масловому Ставі, а саме -  під час проведення Куруківської 
комісії 1625 р. Згідно з-їхнім визначенням, до “старовинних” козаків належали осо
би, які “від десяти, двадцяти і тридцяти літ рицарським ділом на службі Речі Поспо-
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литої, шаблею вправляючись, добували собі кусок хліба і постраждали від каліцтв -  
[таких] може набратися понад десять тисяч”1.

Отже, у запорозькому середовищі заслуженими ветеранами вважали козаків, 
які перебували у Війську Запорозькому від десяти до тридцяти років, шаблею 
утверджували власну рицарську гідність і, власне, свій особливий соціальний ста
тус та спосіб життя. Причому, як зазначено в межах риторично забарвленого полі
тичного дискурсу запорожців, вони робили це на ниві жертовного громадянського 
служіння Речі Посполитій. Тобто, є підстави стверджувати, що до старовинних 
козаків належали особи з числа запорозьких ветеранів, очевидно потомственних 
козаків, які вели рицарський спосіб жкгтя і були носіями традиційних козацьких 
цінностей, уявлень та чеснот.

Як можна переконатися, упродовж 1619-1625 рр. загальна чисельність старо
винних козаків не змінилася -  їх було близько 10 тисяч. Потрібно зазначити, що на 
початку 1590-х рр. до цієї соціальної категорії запорозького козацтва (“досвідчених 
добірних козаків, окрім жителів прикордонних сіл”) належали близько 6 тис. осіб2. 
Звідси бачимо, що від 1594 р. до 1619 р., попри криваво придушене польською вла
дою козацьке повстання, а також війни, у яких брали участь запорожці, число старо
винних козаків зросло більш ніж у півтора рази. Після цього чисельність старовин
них козаків стабілізувалася -  принаймні до кінця першої чверті XVII ст.

Чимало запорожців, яких зараховували до старовинних, не мали “жодного 
обійстя, ані господарства”3. Про майнове становище більшості козаків промовисто 
свідчить той факт, що невдовзі після повернення їхнього війська з московського 
походу вони опинилися у великій матеріальній скруті (про це детальніше йтиме
ться нижче). Звісно, що 1619 р. серед старовинних козаків траплялися особи дале
ко не убогі, наприклад, П. Сагайдачний, який згодом прославився як щедрий ме
ценат. Водночас зовнішній вигляд багатьох старовинних козаків свідчив, очевид
но, не стільки про їхній майновий статус, як про певний спосіб життя. Чи не тому 
запорожці, котрі належали до цієї соціальної категорії і які влітку 1619 р. прибули 
на козацьку раду до Києва, явно вирізнялися своїми характеристичними прикме
тами з-поміж типових мешканців міста. Принаймні П. Пачинський сприймав їх 
однозначно як “чужих”. Його шляхетське око помічало в них майже демонічні 
риси (“Тут їх сімсот присягало: і обдертих, і в якихось шкурах -  оглядали ми ті 
купи з тими монстрами”).

Соціокультурний та становий водоподіл поміж запорожцями та представни
ками шляхетства, знаті, інакомовно постає із приповідки, яку навів намісник київ
ського воєводи: “Волів би, щоб сіра сукня [була] у спокої, аніж у клопоті шкарлат-

1 Пам’ять нашим послам Петрові Одинцеві та іншим товаришам, чого мають добиватися від 
и  милостей панів комісарів, 27.Х 1625 // Biblioteka PAN w Komiku. -  № 338. -  S. 92.

2 Еріх Лясота зі Стеблева. Щоденник // Жовтень. -1984. -  № 10. -  С. 108.
3 Комісія з козаками, вчинена у січні місяці 1622 року. -  S. 549.
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на”'. Тобто, із цієї приповідки бачимо, що козаків, які загрожують спокою шляхти, 
уособлює сірий одяг, власне, селянський сіряк, тоді як алегорією панівного стану, 
котрий не бажає для себе соціальних катаклізмів, є розкішні строї із шкарлату, 
тобто дорогого пурпурно-червоного сукна.

У джерелах є приклади того, що запорозькими гетьманами ставали старовинні 
козаки, одягнені як простолюд. Ідеться про О. Голуба, якого дехто із сучасників 
називав “вірним другом” П. Сагайдачного . Якщо О. Голуб і справді товаришував 
із таким чільним представником запорозької старшини, як П. Сагайдачний, то йо
го манера одягатися була, на смак шляхетної публіки, явно плебейською. Недарма 
ж один із королівських комісарів, який у червні 1622 р. став свідком обрання
О. Голуба гетьманом, побачив у ньому “простого хлопа... у сіряку”3 Тобто, кос
тюм цього старовинного козака виявився далеким від уявлень про моду, соціаль
ний престиж і добрий смак, що побутували у шляхетському середовищі.

Звісно, що старовинних козаків пізнавали не по одягу. Хоча, як можна судити, 
він таки був елементом витвореної ними специфічної рицарської субкультури. Ста
ровинних запорожців вочевидь вирізняло насамперед чуття корпоративної належно
сті до спільноти професійних воїнів, для яких, зокрема, безумовною цінністю була 
здобута на війні рицарська слава, а також бойовий гарт та високій вишкіл. Останнє 
давало їм можливість десятки років залишатися в бойому строю та виживати у най- 
кривавіших січах, у яких лягали кістками менш управні у воєнному ремеслі ново
прибулі до війська козаки. Для старовинних козаків багато важило чуття ліктя това
риша у бою. Можна стверджувати, що вони не боялися іти назустріч смертельній 
небезпеці, з певним фаталізмом ставилися до життя і цінували безстрашність.

Щодо цього привертають увагу спостереження ксьондза Колудзького про 
участь запорожців у бойових діях із московськими силами під Смоленськом. Ці 
спостереження автор зробив у вересні 1632 р.: “Вони (запорожці. -П . С.) скоріше 
скидаються на сатирів, аніж на цивілізованих людей, хлопи схожі один на 
одного -  у сірому одязі, мало хто у синьому або червоному, шкіра на їхньому тілі, 
як кора на дереві, зневага до життя повна, більше турботи про «горілку», аніж про 
життя, один словом, є тут на що подивитися. Привезли із собою 10 невеликих гар
мат, одразу підступили до неприятеля і захопили трьох чільних офіцерів, привели 
їх під руки до короля, промови не було, а тільки: «королю, ось маєш німців» (а то 
були французи); дано їм два цебра меду і 20 твердих талярів, залишилися задово
лені... При кн. Радзівіллу вони наступним чином виявили свою сміливість: кілька 
десятків їх, роздягнувшись догола, перепливли з оголеними шаблями на другу 
сторону Дніпра до неприятельських шанців і посікли багато Москви. Один із ко

1 П. Паяинський до Т. Замойського, серпень (після 9.УІН) 1619 // АбАІ). -  Аг. -  № 737. -  
8.54; 9.VIII1619. -  Б. 14.

2 М. Смотрицький до А. Мужиловського, червень 1622 // АСАБ. АД, &. ЗиррІетеШет. 
333.-Б . 1.

3 П. (?) Білецькнй до невідомого, 5. VI 1622 // ШЬМека Яасг. -  Юсрв. №7.-8.1249.
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заків, коли потрібно було на другій стороні здобути язика, пустився уплав через 
ріку і лежав у воді під берегом, і, коли прийшов до води один московит, -  схопив 
його за волосся, затягнув у воду і так із ним переплив назад; дуже смішно цей ко
зак розповідав королю про цю трагедію -  як його підстерігав і як із ним плив; дав 
(король) йому за роботу кілька ортів. Дійсно, не кожному хочеться купатися в таку 
пору, як цим добрим людям. Король їм дуже радий. Не дуже наступають на фрон
ті, оскільки голий люд, однак із ровів, з-за кущів часто шкодять Москві; мають 
свій шанець проти Москви, з якого ведуть дуже сильну перестрілку”1.

Із наведеного вище джерельного уривку однозначно випливає, що в ньому 
ідеться про бувалих воїнів, якими насправді і були старовинні козаки. Як бачимо, 
1632 р. польський ксьондз Колудзький (так само, як 1619 р. намісник київського 
воєводи П. Пачинський) сприймав запорожців крізь специфічний соціокультурний 
фільтр, вирізняючи насамперед їхню соціальну чужість та дистанціюючись від них 
у культурному плані. Поряд з упередженими оцінками козаків як “сатирів”, які, мо
вляв, зациклені на горілці та позбавлені куртуазності, в зробленому Колудзьким 
описі простежуються, безперечно, живі прикмети їхнього характеру та ціннісних 
орієнтацій. Отже, бувалі запорожці не бажали публічно демонструвати дорогі ша
ти, наслідуючи у цьому привілейовані соціальні верстви суспільства (що, воче
видь, було типовим для усіх козаків). Головною ж їхньою корпоративною прикме
тою було дотримання рицарського штабу життя. Це означало, що за першої- 
ліпшої нагоди козаку належить підтвержувати свій блискучий військовий вишкіл, 
долати страх смерті та виказувати відчайдушну відвагу. Водночас серед цих суво
рих воїнів були особи, які не втрачали життєлюбності та гумору й уміли знаходи
ти комічне навіть у небезпечних для свого життя ситуаціях.

Попри те, що на Масловому Ставі запекло боролися між собою прибічники різ
них претендентів на гетьманську булаву, з обранням нового гетьмана вони проде
монстрували неабияку єдність у прийнятті радних рішень. Яких конкретно цілей 
хотіли досягти запорожці, ставши пліч-о-пліч та борючись “аж до смерті”? По- 
перше, вони мали намір домагатися “свого заслуженого”. Є підстави стверджува
ти, що в цьому разі запорожці домагалися від польського уряду винагороди за 
участь у московській експедиції королевича Владислава.

По-друге, в ухвалі козацької ради на Масловому Ставі окремий пункт присвя
чено православному конфесійному питанню. Козаки заявили, що рішуче стояти
муть до кінця, захищаючи “свою старожитну віру”, тобто інтереси Православної 
церкви та віри. Цей пункт радної ухвали фактично означав узяття Військом Запо
розьким Православної церкви під свою протекцію та оборону. Те, що запорожці 
сформулювали для себе політичне завдання, котре відповідало інтересам усіх пра
вославних, чиї конфесні права порушують у Речі Посполитій, вочевидь не в остан
ню чергу було заслугою новообраного гетьмана -  П. Сагайдачного.

1 Н. Б. К характеристике козаков первой половины ХУП в. // Киевская старина. -  1896. -  2. 
Документы, известия и заметки. -  С. 60-61.
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Зайнята запорожцями політична позиція щодо Православної церкви відкрива
ла нову сторінку у боротьбі православних за свої права. Як буде показано нижче, 
підбадьорені козацькою підтримкою політично активні православні церковні
і світські кола на чолі з ігуменом київського Свято-Михайлівського монастиря 
Іовом Борецьким, уже через кілька місяців після ради на Масловому Ставі вирі
шили поставити перед польським королем, сенатом і сеймом питання про віднов
лення православної церковної ієрархії.

Скликання козацької ради на представницькій основі у Києві

П. Сагайдачний, який із величезними труднощами та пролиттям крові до
п’явся гетьманської булави, яку йому не хотіли давати “новітні” козаки, тобто не
давно покозачені селяни та міщани, розпочав підготовку до реформування козаць
кого устрою. Задля цього невдовзі він скликав у Києві козацьку раду. Важливі ві
домості про неї є у листах П. Пачинського до Т. Замойського. Приміром, у додатку 
до листа від 9 серпня 1619 р. є вказівка на час проведення цієї козацької ради. От
же, подаючи звістку про складення на ній присяги запорозькими старшинами, 
П. Пачинський зазначив, що після неї “у понеділок минув тиждень”1. Взявши до 
уваги ту обставину, що 1619 р. день 9 серпня припав на п’ятницю, якій передував 
“ювілейний” в цьому контексті понеділок 5 серпня, то стає зрозумілим, що датою 
старшинської присяги було ЗО липня. Отже, козацька рада у Києві відбулася 
ЗО липня (утім, не виключено, що вона могла розпочатися днем раніше).

Наведемо фрагмент згаданого вище джерела, в якому відображено перебіг ко
зацької ради у Києві та її резонанс серед запорожців на місцях: “Розсудливо учи
нив [Сагайдачний], що не усім звелів з’їжджатися до цього кола, бо коли б їх було 
більше, то більшою була б колотнеча. А ті, що не були, то по містечках, 
з’їжджаючись до купи, присягали при старших. І тут, у Києві, на горі за замком 
близько півтретя ста (250. -  Я. С.) старшин присягали, у понеділок минув тиж
день. А потім у місті, при ратуші, в домі присягло, очевидно, сімсот [осіб] черні на 
голій шаблі, покладеній на столі: що не мають відбігати із купи, іти всюди, куди 
піде гетьман і все чинити, що [він] накаже -  чи добре, чи зле”2.

Як бачимо, П. Пачинський подав у своєму листі до Т. Замойського вельми 
цінну інформацію про риси політичної устроєвої моделі Війська Запорозького, 
що визріла наприкінці другого десятиліття XVII ст. Спираючись на цю інфор
мацію, попередньо можна зробити висновок, що запорожці знали не тільки 
пряму демократію козацького кола. Адже, як з’ясовується, у політичній сфері 
вони тією чи іншою мірою спиралися також на своєрідну форму представницької 
демократії.

1 П. Пачинський до Т. Замойського, 9. VIII1619. -  в. 59.
2 Пжі.
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Певні організаційні та свідомісні передумови для такого зрушення у політич
ній культурі запорозького козацтва були підготовлені політичною практикою 
останніх десятиліть XVI ст. Під час переговорів, дипломатичних контактів, у які 
в той час були втягнені козаки Війська Запорозького, виникала потреба делегувати 
відповідні повноваження окремим виборним представникам. Відтак козацький 
загал обирав послів, або у той чи той спосіб формував (затверджував) персональ
ний склад делегацій для ведення переговорів. Такі делегації або групи пере- 
говорншсів могли набувати статусу так званих вузьких рад. До них іноді входило 
декілька десятків депутатів, переважно старшин.

Щодо цього маємо прикметні свідчення посла німецького імператора Рудольфа II 
Еріха Лясоти, який 1594 р. побував на Запорозькій Січі. З його щоденника випливає, 
що запорожці на загальній раді сформували вузьку раду (“мале Коло”), адже тільки 
у такий спосіб можна було предметно обговорити умови і технічні деталі їхньої угоди 
з німецьким імператором. Члени “малого Кола” розробили відповідні пропозиції, 
а також підготували потрібні їм документи. Через осавулів їхнє рішення довели до 
відома загальної ради, яка винесла щодо цього своє рішення1.

Як можна переконатися, виборна вузька рада була інструментом, за допомо
гою якого традиційний козацький устрій, що базувався на негнучкій основі прямої 
демократії (торжеством якої були охлократично забарвлені загальні козацькі ра
ди), можна було пристосувати до реальних потреб політичного життя. Через це 
інститут виборної вузької ради, в межах якого запорожці вели фаховий діалог із 
своїми партнерами по переговорах, зберіг свою життєздатність і в подальшому. 
Приміром, у жовтні 1619 р. подібна рада у складі декількох десятків осіб та за уча
стю гетьмана П. Сагайдачного вела переговори з королівськими комісарами 
(докладніше про це йтиметься нижче).

Судячи з усього, за організаційним зразком вузьких рад, які мали статус тимча
сового інституту в політичному устрої Війська Запорозького, почали виникати 
дорадчі зібрання при гетьмані на постійній основі. Вказівку на це зустрічаємо в од
ному із документів гетьмана Д. Барабаша. З цього джерела випливає, що гетьман 
спільно Ь “радою нашою зуполною” розглянув і прийняв рішення по дрібній скарзі 
(стосувалася поземельних відносин) переяславського козака Гаврила Колушкевича2.

Козацьку раду у Києві, що відбулася ЗО липня 1619 р., немає підстав розгляда
ти як розширену версію вузької ради (у тому числі і дорадчого зібрання при 
гетьмані). Порівняно з нею, зазначена рада у Києві мала якісно новий політичний 
вимір. Адже вона не займалася технічною підготовкою певних питань, які потім 
розглядала загальна козацька рада. Насправді делеговані на київську раду від ко
зацького загалу 250 старшин та 700 козаків спиралися на напрацьовану загальни
ми козацькими радами практику і приймали обов’язкові для запорозької спільноти

1 Еріх Лясота зі Стеблева. Щоденник. -  С. 104,105,108.
2 Д. Барабаш старшому над переяславськими козаками, 7.ІП 1617 // Киевская старина. -  

1883.-Т . 6, май.-С. 145.
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владні ухвали. Тобто, межі її компетенції як політичного інституту були такими 
самими, що й у загальної козацької ради.

Залишається нез’ясованим, на яких засадах здійснювали відбір делегатів на ко
зацьку раду в Києві. Світло на це питання проливають деякі факти пізнішого часу, 
пов’язані з проявами запорозької демократії. Наприклад, у червні 1621 р. старовинні 
козаки (натхненником і лідером яких вочевидь був П. Сагайдачний -  попри те, що 
на той час він уже втратив гетьманську булаву) збиралися скликати раду для пере
обрання гетьмана за такою пропорцією: три делегати від кожного десятка1.

Навряд чи може бути сумнів у тому, що і в липні 1619 р. козаки діяли за 
подібним принципом. Тобто, вони на місцях обирали делегатів безпосередньо до 
ради (фактично, станово-корпоративного представницького органу) від кожного 
козацького десятка за певною узгодженою пропорцією. На користь цього припу
щення можна навести таке спостереження. Ми знаємо, що число учасників 
київської козацької ради орієнтовно сягало 950 осіб. Нам відомою є також загаль
на чисельність козаків, які на той момент були у війську (дислокованому у різних 
містечках) і котрі, з великою долею вірогідності, взяли участь у виборах. Таких 
козаків налічувалося близько десяти тисяч (“десь їх є до 10000, тільки нарізно роз
ташувалися”)2. Звідси стає зрозумілим, що кожен козацький десяток послав на ра
ду до Києва по одному своєму представнику.

Прикметно, що в політичній практиці запорожців зустрічався територіальний 
принцип виборів делегатів на раду по козацьких містах. Так, восени 1632 р. 
путивльські воєводи інформували царський уряд: “НынВ, де, черкасы всЪ живут по 
городом; а поЬхали, де, ньпгЬ изо всВх украинных городов к гетману черкасскому, 
к Андрею ДВденкЬ, выборных черкас по пяти человЪк в раду”3. Тобто, козаки по
слали на раду до гетьмана Андрія Гавриловича (Діденка) своїх виборних пред
ставників від кожного міського поселення, де були козацькі товариства. Щоправда, 
з наведеного тексту не зовсім зрозуміло, чи вони обирали по п’ять делегатів від 
кожного міста або містечка -  незалежно від того, скільки у них було козаків, чи за 
іншим принципом, наприклад, від кожного десятка або согаі.

У зв’язку із проведенням наприкінці липня 1619 р. у Києві ради, що була 
скликана за принципом козацького представництва, відбулися сходки запорожців 
на місцях: “А ті, що не були, то по містечках, з’їжджаючись до купи, присягали 
при старших. І тут, у Києві, на горі за замком близько півтретя ста (250. -  Я. С.) 
старшин присягали, у понеділок минув тиждень”.

Як бачимо, козаки, які не потрапили на раду до Києва, збиралися на сходки по 
містечках і складали присягу в присутності старшин. Поштовхом для такої їхньої 
політичної активності безперечно послужила козацька рада у Києві. “Старші”, при 
яких присягали козаки по містечках, вочевидь були делегатами київської ради. 
Якщо ж ні, то на місцях ніхто не знав би, на що треба присягати. Стає зрозумілим,

' Я.-К. Ходкевич до Сигізмуцда Ш, 2.V I1621 // ВіЬІкЛека Ііасг. -  Икре. № 2. -  Б. 822.
2 П. Пачинський до Т. Замойського, 9.УІП 1619. -  Б. 13.
3 Акты Московского государства. -  Т. 1. -  С. 405.
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що зазначені сходки були скликані для схвалення рішень київської ради. Свою 
готовність виконувати ці рішення козаки підтверджували актом присяги. Немає 
жодних підстав уважати, що рада в Києві та сходки на місцях відбулися одночас
но, або, тим більше -  без усякого організаційного і політичного зв’язку між собою. 
Адже локальна козацька сходка того чи того містечка не могла прийняти жодної 
ухвали, яка була б обов’язковою для усього Війська Запорозького. Насправді 
відповідні повноваження мала рада у Києві, на яку прибули делегати від козацько
го загалу. Щодо присяги козаків на місцях, то потрібно взяти до уваги повідом
лення П. Пачинського про їхнє близько 10-тисячне військо, розосереджене на во
лості. Як можна судити, козаки цього війська, по поверненні своїх делегатів із Ки
єва, “по містечках з’їжджаючись докупи, присягали при старших”; “з’їжлжаючись 
з околиць присягали”1.

Намісник київського воєводи виходив із того, що, отримавши заслужену вина
городу, запорожці стануть поступливіші. На його думку, принаймні тисяча 
з них радо стане служити “поряд із коронним військом” -  варто тільки цього по
бажати Т. Замойському, оскільки, мовляв, козаки ставляться до нього з шанобою. 
Невідомо, на чому, окрім бажання зробити комплімент своєму патрону, базувало
ся припущення П. Пачинського про гадано легку згоду козаків Війська Запорозь
кого на створення тисячного козацького підрозділу, що перебував би на державній 
воєнній службі. Очевидно П. Пачинський вважав, що запорожці погодяться на це 
через сутужне матеріальне становище, в якому вони опинилися. Адже, за його 
спостереженням, після повернення козаків з Москвської держави (де їхні сили 
брали участь у польсько-московській війні 1617-1618 рр. підгримуючи королевича 
Владислава, який сподівався сісти на трон Московського царства) вони порівняно 
довго не ходили у морські походи проти Османської імперії. Через матеріальну 
скруту запорожці змушені були брати гроші в борг, обіцяючи своїм кредиторам 
щедро винагородити їх із майбутньої здобичі.

Судячи з усього, аби з вигодою скористатися матеріальними проблемами, що ви
никли у козаків, П. Пачинський і рекомендував Т. Замойському надіслати запорозько
му гетьманові листа. Тим часом київського воєводу хвилювало насамперед те, що за
порозький гетьман може ґрунтовно облаппувати свою ставку в Києві. Це змусило 
Т. Замойського з’ясовувати, чи не веде він у місті якесь будівництво. Вірогідно саме 
такий зміст криється за фразою із листа, що розглядається: “про шопу, що в[аша] 
м[илість], мій милостивий пан звалиш питати, -  не з’явилася і не бачили її у гетьмана, 
однак я припускаю, що, якби щось трапилося -  люди мешкали б у Запорогах”2. Тобто, 
для Т. Замойського важливо було знати, чи не спорудив П. Сагайдачний у київській 
садибі, в якій він мешкав, господарську будівлю -  шопу, котра могла стати своєрідним 
козацьким куренем. Недарма ж П. Пачинський заспоював київського воєводу, що,

1 Листи П. Пачинського до київського воєводи Т. Замойського: 9.VIII1619. -  Б. 59; серпень 
(після 9.VIII) 1619. -  Б. 54.

2 П. Пачинський до Т. Замойського, серпень (після 9.VIII) 1619. -  Б. 56.
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мовляв, незалежно від наявності цієї споруди, “люди”, тобто козаки, в разі несприят
ливого для них розвитку подій, подалися б на Запорожжя.

Звісно, що Т. Замойський не дуже радів перспективі утвердження в Києві влад
ного проводу Війська Запорозького, оскільки, серед іншого, тісне сусідство із за
порожцями послабило б воєводську владу у місті. Невідомо, чи зраділи б зростан
ню козацької присутності в Києві й місцеві міщани. Недарма ж вони дуже скаржи
лися Т. Замойському на постій у місті козацького війська по його поверненні із 
московського походу 1618 р.1

Що ж до факту проведення у Києві в липні 1619 р. козацької ради, то можна 
стверджувати, що наприкінці другого десятиліття XVII ст. в козацькому середо
вищі відбувався процес зародження станової представницької демократії. Її виріз
няло те, що, по-перше, прямі вибори до ради як станово-корпоративного пред
ставницького органу передбачали делегування певного числа виборних пред
ставників від кожного козацького десятка. Очевидно ці вибори розпочиналися за 
наказом гетьмана, або ж ухвалою, яку прирікали авторитетні представники старо
винних козаків. По-друге, скликана на основі принципу обмеженого козацького 
представництва рада (її виборцями були тільки старовинні козаки) мала такі 
ж владні повноваження, що й традиційна загальна козацька рада. По-третє, ухвали 
цієї ради через запорозьких депутатів доводили до відома козацьких товариств на 
їхніх сходках у містах та містечках на волості (впадає в очі, що ці сходки за своїми 
функціями нагадували так звані реляційні сеймики шляхти, на яких, зокрема, за
слуховували донесення шляхетських послів про сеймові засідання та ухвали, 
а також приймали рішення щодо реалізації сеймових конституцій)2.

Спроба витворити модель запорозького “парламентаризму”, до якої вдалися 
П. Сагайдачний зі своїми прихильниками з числа старовинних запорожців, воче
видь була спрямована проти загальних козацьких рад із притаманним для них ох
лократичним “шаленством” прямої козацької демократії. Представники старовин
них козаків у такий спосіб хотіли політично реформувати Військо Запорозьке 
у своїх інтересах.

Запорозька присяга у Києві

Якщо на загальних козацьких радах виникала потреба у присязі, то козаки за
звичай складали її колективно в усній формі, а старшини могли підтверджувати 
свою присягу письмово. Тим часом процедура прийняття політичних рішень на 
козацькій раді, що відбулася наприкінці липня 1619 р. у Києві, передбачала ритуа- 
лізований акт складення особистої присяги кожним учасником ради, можливо, 
з якоюсь документальною фіксацією.

1 Київський війт, бурмистр, райці та всі міщани до Т. Замойського, 19.XI 1620. -  Б. 19.
2 ВагсіасИ 1, Ьеіпосіопкі В., Ріеіїгак М. НівЮгіа і ргаша роЬкіедо. -  Б. 224.
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Впадає в очі, що на цій раді запорозькі старшини виступали як особливе кор
поративне угруповання: присягали першими під Київським замком. Ще до їхньої 
присяги саме тут відбулися головні радні збори, причому за участю усіх запорозь
ких депутатів. Адже недарма П. Пачинський звернув увагу на те, що раді вдалося 
спекатися бунту тільки через одну обставину: “критична маса”, утворена усіма 
депутатами, які прибули до Києва, виявилася недостатньою для якихось великих 
заворушень (“Розсудливо вчинив [Сагайдачний], що не усім звелів з’їжджатися до 
цього кола, бо коли б їх було більше, то більшою була б колотнеча”). Тобто, 
П. Пачинський по суті констатував факт проведення ради, відзначивши її помірну 
політичну температуру.

У разі проведення спільної старшинсько-козацької ради не перед Київським 
замком, а в іншому місці, наприклад, на площі перед Юіївською ратушею, стар
шина явно не полізла б на аж ніяк не священну Замкову гору, щоб там прийняти 
присягу. Принаймні така її поведінка не мала б логічного пояснення. Що ж до 
можливості проведення на Замковій горі сепаратної старшинської ради, яка за
вершилася б складенням присяги, то такий розвиток подій є малоймовірним. Адже 
перш ніж присягати, потрібно було про усе домовитися з усіма депутатами- 
запорожцями.

Панорама Києва з батальною сценою 1651р. 
Малюнок А. ван Вестерфельда. Літографія XIX ст.

Чому ж рада зібралася під стінами Київського замку, а не на його території, де, 
вочевидь, знайшлася б зручна площа для радного кола із близько тисячі осіб? До 
того ж, на території замку можна було скласти присягу в одній із тамтешніх цер
ков. Потрібно зазначити, що 1619 р. Київський замок не мав залоги і був майже 
пустий. Як зазначав П. Пачинський, “перед цим бувало у замку кілька сот 
піхоти.., тепер ні піхоти, ані стрілців, і що належало до замку -  тепер немає 
нічого”1. Судячи з усього, П. Сагайдачний не хотів заходити зі своїми козаками до 
замку, аби не ускладнювати стосунки з київським воєводою і бути подалі від

1 П. Пачинський до Т. Замойського, 9. VIII1619. -  Б. 58.
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сторонніх очей та вух. Тим часом рельєф Замкової гори давав можливість легко 
контролювати підходи до неї. Той факт, що рада відбувалася під завісою 
секретності, засвідчив П. Пачинський, який здобув конфіденційні відомості про 
неї від одного із її учасників -  якогось сотника1.

Присягу козацьких депутатів вирішено було провести на Подолі. Ритуал при
сяги для близько 700 запорожців був підкреслено урочистим та вирізнявся 
символізмом. Серед тих, хто тут присягав, не було, Очевидно, представників стар
шини, бо усі вони напевне встигли це зробити на Замковій горі. Присяга 
відбувалася у якомусь приміщенні, причому при Київській ратуші. Як відомо, це 
було місце, де урядували та вершили правосудця представники міського самовря
дування і суду на магдебурзькому праві. Ця обставина напевно додавала присязі 
офіціозного пафосу. За стінами будинку, які ховали учасників присяги від очей 
сторонніх, вочевидь був гетьман зі своїм найближчим оточенням.

Козаки клялися на оголені шаблі, що лежала на столі. Ця зброя символізувала 
рицарську гідність запорожців, нею означувалося здобування ними “козацького 
хліба”, тобто вона уособлювала козацький спосіб життя, а також рицарську звитягу, 
честь, вірність і справедливість. Шабля могла фігурувати в публічних очищувальних 
обрядах на кшталт того, який свого часу мав намір здійснити С. Наливайко, щоб 
примиритися із запорожцями (“оскільки у чесного лицарства є підозра, що він 
(С. Наливайко. -  П. С.) їхній недруг, він хотів би особисто з’явитися у Колі, поклас
ти шаблю на середину й очистиш себе від усіх закидів і порозумітися. Якщо ж ли
царське Коло й надалі вважатиме все це кривдою, він сам може віддати свою голову, 
щоб вони відтяли її його власною шаблею”)2. Зламання присяги, даної на шаблі, ма
ло означати зраду козацького товариства, і таке відступництво суворо каралося.

Орієнтації корпоративної свідомості та системи цінностей запорожців, що 
проявилися під час ритуалізованого використання шаблі як сакрального предмета, 
мають глибокі культурні і ментальні корені. Схожі типологічні риси можна знайти 
у традиціях західноєвропейського середньовічного рицарства: меч там вважали 
найблагороднішою зброєю, що символізувала правосуддя і владу, нерідко він ста
вав об’єктом літургійного дійства, його використовували для посвячення в рицарі. 
Існувало переконання, що бойовий меч є продовженням того, кому він за 
спеціальним обрядом вручений, як знаряддя його волі та вищого духу3.

Як уже зазначено, до такого символічного жесту визнання рицарської гідності 
та рицарських заслуг гетьмана Війська Запорозького, як нагорода його холодною 
зброєю, удався 1632 р. К. Радзівілл, подарувавши шаблю запорозькому гетьманові 
І. Петражицькому. З опертої на рицарський етикет відповіді запорозького гетьмана 
на цей жест К. Радзівілла можна було переконатися, що для козаків шабля симво

1 Ibid.-S.59.
2 Еріх Лясота зі Стеблева. Щоденник. -  С. 108.
3 Руа Ж. Ж. История рыцарства. -  М., 1996. -  С. 8; Пастуро М. Жизнь Франции и Англии во 

времена рыцарей Круглого стола. -  М., 2001. -  С. 139; Блок М. Феодальне суспільство. -  К..
2002.-С . 322-325.
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лізувала рицарські чесноти. Адже І. Петражицький вдався до образу шаблі, яку 
належить зрошувати кров’ю ворога, як метафори рицарського служіння Вітчизні, 
політичного патріотизму щодо Речі Посполитої, а також керувався потребою для 
гетьмана й усіх козаків Війська Запорозького підтвердити вірність ще пустому на 
той час польському королівському престолу.

Отже, під час присяги запорозьких козаків у липні 1619 р. в Києві шабля була 
обрана невипадково як сакральний предмет. Привертають увагу загальні мовні 
формули, до яких удавалися учасники ритуалу присяги на Замковій горі, а також 
при Київській ратуші на Подолі (судячи з усього, присяга була однаковою 
і для старшин, і для козаків). Запорожці клялися не відступати від товариства та 
беззастережно коритися волі гетьмана -  хай він вестиме їх хоч до доброго, хоч до 
злого: “не мають відбігати із купи, іти всюди, куди піде гетьман і все чинити, що 
[він] накаже -  чи добре, чи зле”. Якщо П. Пачинський правильно передав загальну 
спрямованість цієї присяги, то вона вимагала чи не фанатичної відданості гетьма
нові та позбавляла козаків свободи морального вибору.

Невідомо, чи справді П. Сагайдачний добивався від козаків сліпої покори сво
їй владі, чи, можливо, П. Пачинський так сприйняв засвідчену запорожцями рішу
чість домагатися поставленої мети. Хоч би там як, однак гетьманський авторитет 
мало залежав від суворості клятв. Це красномовно підтверджує конфлікт, що спа
лахнув поміж П. Сагайдачним та Я. Бородавкою невдовзі по завершенні ради 
з обрання гетьмана. Однак клятвенний максималізм відповідав ментальній налаш- 
тованості запорожців. Приміром, при обранні 1620 р. Я. Бородавки гетьманом, він 
клятвенно обіцяв козакам беззастережно виконувати їхню волю і не вагаючись 
повести їх куди завгодно: “не тільки на море, але, коли б захотіли -  готовий із ни
ми йти до пекла”1. Козаки експресивно присягали триматися згуртовано і бути 
єдиними на шляху до досягнення поставленої мети також наприкінці червня -  на 
початку липня на Масловому Ставі (“Присягалися там стояти разом аж до смерті, 
добиваючись заслуженого й обстоюючи свою старожитну віру”).

Отже, запорозькі провідники, П. Сагайдачний та його соратники зі старовин
них козаків, складенням присяги хотіли згуртувати запорозьке товариство довкола 
ухваленої на київській раді політичної програми і домагатися її безумовного вико
нання. Адже у правосвідомості козацької спільноти присяга, клятва, публічно дане 
слово виступали дієвим інструментом утвердження певних політичних та право
вих відносин. Це стосувалося також приречення рицарським словом, що супро
воджувалося ритуалізованим жестом -  поданням руки тому, кому це слово давали. 
Той факт, що запорозькі депутати склали присягу на індивідуальній основі, напев
но пояснювався також бажанням П. Сагайдачного та його близького оточення 
піднести значущість та легітимность рішень ради, що була викроєна за лекалами

1 С. Жолкевський до Т. Замойського, 23.VII 1620 // Ьівіу Біапів^а &Якіе\У8кіе£о. 1584— 
1620. -  Б. 146.
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представницької демократії і, загалом, являла собою новий для Війська Запорозь
кого політичний інститут.

Київська політична програма запорожців

Рішення, що були прийняті на козацькій раді на Масловому Ставі -  домагати
ся винагороди за участь у московському поході, а також захищати інтереси Право
славної церкви та віри, безперечно підтримували усі учасники липневої 1619 р. 
козацької ради в Києві. Водночас прийтята на цій раді політична програма була 
ширшою. Адже вона покликана була політично реформувати Військо Запорозьке 
в інтересах старовинних козаків. Причому ініціатори зазначеного реформування 
покладали надії на те, що у цьому їм піде назустріч польська влада.

Відомості про ухвалені на київській раді рішення вдалося здобути П. Пачин- 
ському. Слушна нагода для цього у нього з’явилася в той час, коли по завершенні 
київської козацької ради П. Сагайдачний засвідчив шану місцевій воєводській 
владі. Гетьман послав групу запорожців до П. Пачинського і передав йому в пода
рунок декілька рушниць-яничарок. Прийнявши цей дарунок, П. Пачинський 
поцікавився, що за присягу прийняли запорожці, адже, за його словами, “раніше 
козаки чинили, що хотіли, а не присягали”. Політично пильний намісник київсь
кого воєводи мав підозру, що серед запорожців визрів якийсь антиурядовий план. 
Через це він вирішив застерегти їх. Мовляв, якщо вони замислюють щось проти 
короля і Речі Посполитої, то це їм даремно не минеться, бо “Хто лишень коли до 
цього вдавався, той ніколи [нічого] не добивався” (“Кю ]епо кіесіу Іак рота), 
пі§(1у піе \vskural”).

Присутні на зустрічі з П. Пачинським запорожці так і не задовольнили його 
цікавість й не розвіяли сумніви і тривоги, що обсіли намісника київського воєводи. 
Утім, один сотник, знайшовши зручний момент, прошепотів П. Пачинському на 
вухо, що розкаже йому про все приватно. І справді, в середу (рада завершилася 
в понеділок) він конфіденційно зустрівся з намісником київського воєводи. Як 
з’ясувалося, його розповідь про козацьку раду була підкреслено лояльна до поль
ської влади і зображала політичні позиції старовинних козаків у вигідному для них 
світлі. Якщо це так, то чому сотник зустрівся із П. Пачинським таємно? Ця обста
вина наштовхує на думку, що насправді згаданий сотник діяв за завданням 
П. Сагайдачного, щоб подати польській стороні сигнал стосовно того, як запорож
ці хочуть досягти з нею політичного порозуміння.

Наведемо уривок із листа П. Пачинського до Т. Замойського від 9 серпня 
1619 р., в якому намісник київського воєводи оперує даними про козацьку раду 
у Києві, почерпнутими насамперед від свого конфідента -  запорозького сотника: 
“Ми хотіли б [бути] не так, як раніше, в безпорядку, [коли] козаки доходили до 
шаленства. Але якщо нас винагородять й обернуть нас до чогось, [то] будемо слу
жити. Винагородять, але ніяк не використають, розійдемося у порядку. Накажемо 
одним, новітнім, [іти] додому -  робити хліб, другі залишаться на Запорожжі, [ще] 
інші підуть також до грузинського царя, або де знайдуть службу, однак проти
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К[ороля] Йогомосці і Речі Посполитої нічого злого не замислюємо. Так мені 
повідав цей добрий чоловік, добре обізнаний зі справами; однак інші подейкують: 
«Підемо до Львава чекати винагороди». Тепер повернулися їхні посланці з кола 
від й[ого] мосці пана канцлера, поїхали прямо туди, до Корсуня, де гармата. Ма
ють із собою послання [від] й[ого] м[ості] пана канцлера”1.

Як бачимо, цей джерельний уривок проливає світло на сутність політичної про
грами, що її ухвалила в липні 1619 р. козацька рада у Києві. Йшлося, отже, про ре
формування Війська Запорозького на основі політичного копромісу із польською 
владою. Старовинні козаки безсумнівно бачили у цьому свою вигоду. Вони хотіли 
перекроїти політичний устрій Війська Запорозького на свій лад. Головне для них 
полягало у тому, щоб позбутися охлократичної диктатури загальних рад з “шаленст
вом” на них козацького демосу. А добитися цього старовинні козаки розраховували 
через інструменти представницької демократії. У витвореному ними політичному 
інституті, до якого послали своїх делегатів місцеві козацькі товариства, право голо
су та прийняття рішень було гарантовано саме їм. Очевидно тут не обійшлося без 
впливу політичного зразка, яким для старовинних запорожців міг бути шляхетський 
парламентаризм, що ґрунтувався на сеймико-сеймовій системі.

Щоб здобути прихильність польського уряду, старовинні козаки ладні були 
пожертвувати новітніми козаками, вказавши їм належне місце у становій 
соціальній ієрархії, тобто за селянським плугом. Така соціальна чистка була тією 
ціною, яку учасники липневої 1619 р. ради у Києві погоджувалися заплатити за 
власну “аристократизацію” у межах козацької спільноти та перспективу поро
зуміння з політичним режимом Речі Посполитої. Окрім того, щоб догодити 
польській владі, учасники київської ради збиралися зменшити число козаків на 
волості: одних відправити на Запорожжя, інших вивести з України через військове 
найманство до іноземних володарів, зокрема грузинського правителя (очевидно 
князя Мегрелії або Гурії)2.

На раді дехто з козаків пропонував рушити до Львова і там чекати від уряду 
обіцяних грошей. Отже, йшлося про воєнно-політичний тиск, який можна було 
чинити на офіційну Варшаву козацьким військом, розміщеним порівняно недалеко 
від етнічних польських земель. Прикметно, що таємний інформатор П. Пачинсь- 
кого -  запорозький сотник промовчав про це. Не виключено, що він спеціально не 
хотів розповідати про козацькі плани, які мали щодо польської влади конфронта
ційний підтекст. Якщо це справді так, то подібна дозована подача запорозьким 
сотником інформації підтверджує припущення, що він і справді міг виконувати 
спеціальне політико-пропагандистське завдання П. Сагайдачного.

Судячи з усього, старовинні козаки під керівництвом П. Сагайдачного спробу
вали зіграти з польським урядом на політичне випередження. Не чекаючи, коли 
вдарить грім у вигляді чергової урядової комісії із козаками, вони вирішили

1 П. Пачинський до Т. Замойського, 9.УШ 1619. -  Б. 59.
2 Дашкевич Я. Р. Українсько-іранські переговори напередодні Хотинської війни // УШ. -  

1971. -№  9. -С . 127.
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засвідчити лояльність до польської влади та визначити міру своєї готовності до 
політичних поступок. Через це відправили з відповідною місією запорозьких 
посланців до “пана канцлера”, тобто С. Жолкевського, який, окрім іншого, мав 
репутацію головного фахівця із проведення урядових комісій з козаками. Згідно 
з інформацією П. Пачинського, орієнтовно 23 серпня у Війську Запорозькому очі
кувалися якісь напружені події, можливо, колотнеча (“\Voysko гарогоБкіе тисг&с 
(гаїсас ?) віє Ьіе<кіе”). Відтак він мав намір повідомити Т. Замойському, “до чого 
[це] повернеться”1. Можна припустити, що 23 серпня П. Сагайдачний збирався 
провести виписку козаків із Війська Запорозького. Достеменно невідомо, чи від
булася ця акція. Проте вже у жовтні запорожці заявляли комісарам, що “виписали” 
кілька тисяч осіб (докладніше про це йтиметься у наступному параграфі).

Попри те, що козаки сподівалися на компроміс із польським урядом, вони не 
перебували цілковито в полоні політичних ілюзій. На це вказує той факт, що запо
рожці хотіли заручитися надійними союзниками за межами Речі Посполіггої, 
а саме -  донськими козаками. У листі П. Пачинського до Т. Замойського від
9 серпня стосовно цього зазначено: “Десь і донців прийшло до них (запорозьких 
козаків. -  Я. С.) три тисячі. Було їх тут кілька десятків у Києві і присягали теж, 
і відправили їх звідси. Знаю, що кількома тижнями раніше вже послали на Дон, але 
кажуть, що ті вийшли із Москви, які були затягнені від царя, однак не скоро прийш
ли по трактатах, звелів їм [іти] геть, а десь їх є до 10000, тільки нарізно розташува
лися. Якщо б у зборі було Військо Запорозьке і щоб було вдоволене, і в[аша] 
м[илість], мій милостивий пан хотів [би] їх мати із тисячу, [то], гадаю, зважаючи на 
їхню прихильність до в[ашої] м[илості], мого милостивого пана, то були б охочі
і головне військо, мабуть, не заборонило б їм того, тобто, якщо поряд із коронним 
військом служили К[оролю] Й[ого] М[илості] і Речі Посполитій, або вдоволені були 
відпущені. Напевно воно не затягало б їх. Був тут слуга, але вступивши тільки за 
Дніпро і за рікою напився. А зараз те заприсягнися не розривати”2.

Насамперед упадає в очі, що наведені в цьому листі звістки про козаків мають 
уривковий характер. Окрім того, значною мірою їх представлено ескізно, з певни
ми натяками і недомовками, справжній зміст яких був відомий учасникам цього 
листування. Основні труднощі тут пов’язані з розумінням суті повідомлення про 
стосунки запорожців із донськими козаками. Очевидно йшлося про те, що згідно 
з попередньою домовленістю між ними на Запорозьку Січ прибули три тисячі 
донців. Кілька десятків донських козаків взяли участь у липневій київській раді 
запорожців і склали там якусь присягу (відомості про участь у цій раді кількох 
десятків донців та швидкий від’їзд їх звідти є ще в одному листі П. Пачинського 
до Т. Замойського)3. Тим часом укладена раніше певна домовленість між запо
розькими і донськими козаками виявилася зірваною через запізнення останніх із 
прибуттям до взаємно узгодженого терміну.

1 П. Пачинський до Т. Замойського, 9. VIII1619. -  S. 13.
2 Ibid.
3 П. Пачинський до Т. Замойського, серпень (після 9.VIII) 1619. -  S. 54.

373



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Хоч би там як, однак не має жодного сумніву, що П. Сагайдачний прагнув 
активно спиратися у своїй політиці на військовий союз із Військом Донським. Адже 
в той час відбувалася дипломатична підготовка до укладення польсько-турецької 
мирної угоди, від якої запорожці для себе чекали мало приємного1. Тим часом 
комбінація із залученням сил донців давала можливість знизити небезпеку для 
запорожців, що могла виникнути від можливого польсько-турецького порозуміння.

Розгляд питання про козацьку раду, яка відбулася наприкінці липня 1619 р. 
у Києві, переконує у тому, що представники старовинних козаків на чолі із 
П. Сагайдачним хотіли домогтися від шляхетської держави свого повного визнан
ня. Йшлося, власне, про легітимацію запорожців як політичної спільноти у полі
тичній системі Речі Посполитої, що відкривало перспективу для подолання пер
манентного польсько-козацького протистояння. Прихильники цієї політичної лінії 
добивалися своєї мети через засвідчення політичної лояльності до польської вла
ди, у тому числі увімкнення з власної ініціативи механізму станової чистки козац
тва (із тогочасних джерел відомо, що офіційна Варшава відкинула ці претензії ко
заків, оскільки єдиний повноправний “політичний народ” держави -  шляхта -  не 
збирався нікому поступатися своєю політичною монополією). Спираючись насам
перед на прийняті на липневій 1619 р. раді у Києві рішення, гетьман П. Сагай
дачний разом із старовинними запорожцями ішли до чергової урядової комісії
з козаками, що відбулася у жовтні того ж року.

Той факт, що у політичній практиці запорозького козацтва наприкінці другого 
десятиліття XVII ст. з’явився реальний досвід застосування принципів станово- 
корпоративної представницької демократії, означав зародження якісних змін 
в устроєвій моделі Війська Запорозького. Ці зміни полягали у спробі відмовитися 
від традиційних загальних козацьких рад, під час проведення яких рішення при
ймали безпосередньо усі повноправні козаки, -  і-перейти у політичній сфері до 
корпоративного козацького представництва. Такий політичний процес став вира
женням певної кризи прямої демократії загальних козацьких рад, що була спричи
нена кількісним зростанням запорозького козацтва, поляризацією інтересів окре
мих соціальних груп усередині козацького стану, а також намаганням старовинних 
козаків пристосуватися до політичної моделі шляхетської Речі Посполитої. З огля
ду на процеси націотворення ця спроба змінити традиційний демократичний про
філь козацького устрою стала відображенням зростання рівня політичної соціалі
зації тих груп козацького соціуму, які усвідомлювали себе його соціальною та по
літичною елітою і прагнули отримати для себе дієвіші інструменти влади над за
порозькою спільнотою. Зусилля, спрямовані на переведення Війська Запорозького 
на рейки станової представницької демократії, означали те, що для частини запо
рожців існувала потреба у створенні політичного інституту з упорядкованими 
й ефективними функціями станової національної держави. Оскільки ж запорозькі

1 С. Жолкевський до Каспара Граціані, 7.V I1619 // Pisma Stanistawa 2olkiewskiego. -  S. 399— 
405; С. Жолкевський до Сигізмунда ПІ, 15.VTI 1619 // Ibid. -  S. 349-352.
374



Частина друга. Відновлення православної церковної ієрархії...

реформатори козацького устрою планували зробити цю державу для себе, наділив
ши правами політичного “народу” тільки старовинних козаків, то, за тогочасних 
умов бурхливого зростання козацького стану в Україні, ці реформи не мали вели
кої перспективи.

3. Роставнцька комісія та польсько-запорозька угода 1619 р.

Політико-правова угода між польською владою та Військом Запорозьким 
1619 р., що увійшла в історіографію під назвою Роставицька (від гідроніма Роста
виця), була спричинена активними спробами політичного режиму Речі Посполитої 
установити жорсткий контроль над українськими козаками. Ця угода, яка помітно 
вплинула на політичні процеси в козацькому середовищі, вже давно привертає 
увагу вітчизняних істориків. Основний комплекс історіографічних ідей та оцінок, 
сфокусованих на Роставицьку угоду, сформувався у XX ст. Утім, авторські тлума
чення зазначеної угоди не завжди виходили за межі популярного переказу змісту 
деяких історичних джерел1.

Інтерес дослідників до Роставицької угоди стимулювало те, що, як припускали 
деякі з них, вона реально позначилася на перебігу важливих політичних подій по
чатку третього десятиліття XVII ст., зокрема, відновленні 1620 р. православної 
церковної ієрархії в Україні та Білорусії, а також зробила вкрай радикальним запо
розького гетьмана П. Сагайдачного щодо політичного режиму Речі Посполитої. Та
ку ідейну спрямованість має дослідницька позиція Івана Каманіна, яка згодом для 
окремих його послідовників набула значення своєрідної історіографічної аксіоми.

Отже, на початку XX ст. І. Каманін припустив, що факт зосередження восени 
1619 р. козацького війська на чолі з П. Сагайдачним під Білою Церквою та польсь
кого війська під командуванням одного з королівських комісарів -  коронного 
гетьмана С. Жолкевського над р. Роставицею, нижче Паволочі, сигналізував про 
те, що “готова була розпочатися відкрита війна козаків із Польщею”. Історик на
голошував: оскільки продиктовані королівськими комісарами умови Роставицької 
угоди для козацтва були надзвичайно тяжкі, адже підлягала ліквідації його судова 
та адміністративна автономія, то запорожці не вважали за можливе підкоритися. 
Через це П. Сагайдачний усупереч укладеній угоді одразу приступив до воєнно- 
мобілізаційних заходів -  наказав готувати “бойові припаси” для свого війська. За 
твердженням 1. Каманіна, запорозький гетьман розпорядився скликати все право
славне духовенство на церковний собор у Києві з метою “обговорення релігійних 
та політичних питань”, а також “населення на чорну раду під Сухою Дібровою”2.

Розроблену І. Каманіном схему прийняв Дмитро Яворницький. Коментуючи її, 
він зазначив, що хоча П. Сагайдачний формально погодився з умовами комісарів, 
однак “зовсім не думав виконувати їх і готувався до вирішального зіткнення з по-

1 Див., наприклад: Стороженко А. В. К истории Войска Запорожского при Сагайдачном // 
ЧИОНЛ. -1910.-Кн. 2 1 - Вып. 3. -  С. 95-110.

2 Каманин И. Очерк гетманства Петра Сагайдачного.-К ., 1901.-С . 21,22.
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ляхами”1. Щодо обставин проведення 1619 р. Роставицької комісії, характеру укла
деної польсько-запорозької угоди та її політичних наслідків, то з І. Каманіним та 
Д. Яворницьким погоджуються, судячи з усього, сучасні українські історики О. Гур- 
жій та В. Корнієнко. На їхню думку, по укладенні Роставицької угоди рішучим пла
нам П. Сагайдачного, які йшли урозріз із політичними інтересами офіційної Варша
ви, завадила Хотинська війна 1621 р., відтак “гетьман відклав усе задумане”2.

М. Грушевськяй -  один із небагатьох українських істориків, хто досить пред
метно вивчав цю угоду, вважав її дипломатичною перемогою польської влади над 
запорожцями. На його думку, поступливість козаків на переговорах із польськими 
урядовими комісарами спричинили два основні фактори: по-перше, щедрі комісар
ські виплати запорожцям (“значні гроші”), по-друге -  погроза їм військовою си
лою (“1 так привабний дзенькіт золота, з другого боку -  хвалький бренкіт польсь
ких шабельок рішили діло. Козацька старшина, не сподіваючися виграти оружної 
боротьби з Річею Посполитою, а на випадок невдачі рискуючи стратити й те все, 
що їй комісарські пропозиції лишали ще, рішила піддатися і за всяку ціну обмину
ти конфлікт”).

За М. Грушевським виходило, що, підписуючи угоду, запорозька старшина 
сприймала її як формальний документ, виконувати який на практиці вочевидь не 
доведеться. “Нема сумніву, -  писав він, -  що козацька старшина, уступаючи пресії 
правительства та його чорній невдячности супроти козацького війська, мала 
надію, що й сим разом обставини незадовго розвіють всі обмеження вложені на 
козачину останньою комісією, і зовсім не брала собі їх дуже трагічно”. Тобто, ук
ладаючи невигідну для козацтва Роставицьку угоду, запорозька старшина пасивно 
чекала сприятливого для себе розвитку подій та вірила, що все якнайкраще 
владнається саме собою. Водночас історик цілком слушно звернув увагу на те, що 
запорожці не прийняли комісарську вимогу про обмеження їхнього війська трьо
ма тисячами осіб і що виписку козаків із Війська Запорозького було відкладено3.

Вивчаючи історію запорозького козацтва та його відносини із польською вла
дою наприкінці другого десятиліття XVII ст., деякі автори дотримувалися думки, 
що на момент укладення Роставицької угоди начебто існували реєстрові козаки. 
Так, Іван Крип’якевич вважав, що основу козацького війська за гетьманства 
П. Сагайдачного становили реєстрові полки. Він пов’язував пункти Роставицької 
угоди про скорочення чисельності козаків із реформаторськими планами цього 
запорозького гетьмана, спрямованими на очищення козацького війська від “захо
жих елементів, що нищили військову дисципліну”4.

1 Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. -  Дніпропетровськ, 1991. -  
С.41 42.

Гуржій О. І., Корнієнко В. В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. -  С. 69,70.
3 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 381,382,385-386.
4 Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів 3., Думін О., Шрамченко С. Історія українського 

війька. -  К., 1994. -  Т. 1. -  С. 241-244.
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У радянській історіографії Роставицьку угоду розглядали крізь призму соці
ально-класової диференціації козацтва, поділу його на реєстрових та нереєстрових 
козаків і повстанської боротьби. Такий авторський підхід насамперед вирізняє 
праці Володимира Голобуцького1. Приміром, у написаному ним відповідному 
розділі в узагальнюючій праці “Історія Української РСР” (К., 1982), історик зазна
чив, що влітку 1619 р. під Білою Церквою зібралися понад 10 тис. козаків- 
повстанців, на придушення виступу яких рушило військо комісарів на чолі зі 
С. Жопкевським. Карателі не зважилися вступити у бій із козаками, відтак розпо
чалися переговори. Причому повстанці -  нереєстрові козаки -  фактично були від 
них усунені, бо “у переговори від імені реєстру вступив Сагайдачний із старши
ною”. Було прийнято рішення про обмеження реєстру трьома тисячами осіб. 
Комісари зі старшиною вирішили публічно оголосити, що за усіма повстанцями 
зберігаються козацькі права. Зроблено це було з тим, щоб після того, як “вони 
розійдуться по домівках, скласти тритисячний реєстр”2. Ця схема з неістотними 
змінами є і в другому виданні книги В. Голобуцького “Запорозьке козацтво”3.

У працях сучасних українських істориків можна зустріти твердження, що 
1619 р. королівські комісари уклали угоду з реєстровими козаками на чолі із 
“старшим реєстру” П. Сагайдачним та вписали до реєстру 3 тис. осіб4. У нарисах 
“Історія українського козацтва” зроблено спробу довести, що Роставицьку угоду, 
так само як Вільшанську (мовляв, укладену 28 листопада 1617 р.) нібито потрібно 
розглядати як такі, що “визначають статус частини українського козацтва, чисель
но обмеженої реєстрами”5. Деякі дослідники воліють розцінювати той факт, що 
у жовтні 1619 р. відбулася Роставицька комісія та була укладена польсько- 
запорозька угода (начебто 7 жовтня), як, з одного боку, практичну реалізацію по
літики центрального уряду на придушення козацького руху, а з іншого -  випадко
вий збіг обставин. Відтак стверджують: оскільки через зрослу воєнну загрозу для 
Речі Посполитої з боку Османської імперії С. Жолкевський зосередив кварцяне 
військо на південному кордоні, то “заодно він вирішив приборкати козацький рух, 
що знову опанував Подніпров’ям”. Проте каральна воєнна операція була зірвана, 
адже коронному гетьманові не вдалося захопити козаків зненацька. Довелося йому 
вдовольнитися переговорами та укласти польсько-запорозьку угоду, згідно з якою 
було надано 40 тис. злотих на утримання козацького реєстрового війська. Причо
му, хоча складення реєстру було відкладено, підлягали виключенню із 
реєстрового війська “усі ремісники, шинкарі, війти, бурмістри тощо, які вступили 
до війська протягом останніх 5 років”. Як безсумнівна та усталена норма

1 Див., напр.: Голобуцкий В. Запорожское казачество. -  К., 1957.
2 История Украинской ССР: В 10-ти т. -  К., 1982. -  С. 407,408.
3 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. -  К., 1994. -  С. 233,234.
4 Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV -  се

редина XVII ст. -  К., 2000. -  С. 79,80,84.
5 Кресін О. В. Нормативно-правове регулювання козацького станового права // Історія укра

їнського козацтва: Нариси у двох томах. -  К., 2007. -  Т. 2. -  С. 161.
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Роставицької угоди тлумачиться її пункт про призначення козацького “старшого” 
королем і коронним гетьманом1.

Певну увагу вивченню Роставицької угоди приділено .в зарубіжній історіогра
фії, насамперед польській. У межах висвітлення спеціальних тем, які тією чи ін
шою мірою торкаються взаємин польської влади з українськими козаками 1619 р., 
історики загально розглядають важливі для них аспекти проведення Роставицької 
комісії, дають оцінку укладеній 1619 р. польсько-запорозькій угоді та її політич
ним наслідкам. Ідеться, серед іншого, про наголошення на тому, що згідно з Рос- 
тавицькою угодою було заборонено морські походи запорожців, встановлено 
3-тисячний козацький реєстр, обмежено проживання козаків винятково у королів- 
щинах, визначено критерії, згідно з якими вони могли претендувати на збереження 
свого соціального статусу тощо2.

З цього короткого історіографічного огляду бачимо, що історики зазвичай 
досліджували Роставицьку угоду принагідно, а висловлені щодо неї судження до
волі суперечливі. Звідси напрошується висновок, що існує потреба розглянути 
польську урядову комісію з козаками 1619 р. та угоду, якою вона завершилася, на 
основі ретельного вивчення джерельних свідчень. На нашу думку, при дослі
дженні цього питання важливо простежити, як насправді у владних колах Речі 
Посполитої визріла ідея провести 1619 р. урядову комісію із козаками, а також 
з’ясувати відповідні практичні заходи, до яких вдалася офіційна Варшава. У полі 
зору дослідника вочевидь мусять бути орієнтації політичної свідомості та 
поведінкові стереотипи, що їх задавали, серед іншого, корпоративні інтереси пев
них соціальних прошарків усередині запорозького козацтва. Поглиблене вивчення 
переговорних стратегій, церемоніалу, договірних комбінацій і схем, які застосову
вали запорозькі провідники під час переговорів та напрацювання основних 
документів угоди, є важливим для з’ясування як загального рівня, так і живих 
прикмет тогочасної запорозької дипломатії. Як видається, подібний дослідницький 
підхід дасть можливість глибше зрозуміти соціально-політичну (певною мірою 
і ментальну) природу конфлікту внутрішніх станових інтересів козацтва, що ого
лився у цей період, а також більш об’єктивно змалювати політичний портрет 
П. Сагайдачного -  одного з основних фігурантів на переговорах від запорозької 
сторони. Дослідження Роставицької угоди важливе також з огляду на те, що її ук
ладення передувало відновленню православної церковної ієрархії.

1 Лях С. Р. Роставицька угода 1619 // Українське козацтво: Мала енциклопедія. К.; Запоріж
жя, 2002,-С. 417.

2 Див., напр.: Prochaska A. Hetman Stanisiaw Zolkiewski. -  Warszawa, 1927. -  S. 179, 180; 
Majewski R. Cecora. Rok 1620. -  Warszawa, 1970. -  S. 45; Pietrzak J. Po Cecoize і podczas wojny 
chocimskiej. Sejmy z lat 1620 і 1621. -  S. 20; Serczyk Wt. Na dalekiej Ukrainie: Dzieje Kozaczyzny 
do 1648 roku. -  Krakow, 1984. -  S. 183-185; Podhorodecki L. Stanisiaw Zolkiewski. -  Warszawa, 
1988. -  S. 243; Podhorodecki L., Raszba N. Wojna chocimska 1621 roku. -  Krakow, 1979. - S. 113; 
Wojcik Z. Wojny kozackie w dawnej Polsce. -  Krakow, 1989. -  S. 25; Romanski R. Kozaczyzna. 
Warszawa, 1999. -  S. 139; Konopczynski Wl. Dzieje Polski nowozytny / Wyd. czwart. -  Warszawa,
2003.-S . 253.
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Підготовка польської влади до комісії з козаками 1619 р.

У другому десятилітті XVII ст. на адресу польського уряду лунали погрози ту
рецької влади через морські походи запорожців на володіння Османської імперії, 
а також надходили численні скарги про завдання козаками збитків шляхетським 
маєткам. Це спонукало його до рацикального вирішення козацького питання через 
механізм спеціальної комісії із представниками Війська Запорозького. Йшлося про 
переговори з козаками, які за спеціальним мандатом та з опорою на воєнну силу 
здійснювали комісари -  повноважні представники офіційної Варшави.

Утім, ані Житомирська комісія 1614 р., ані Вільшанська комісія 1617 р. (за ре
зультатами останньої було укладено Вільшанську угоду) не дали польській владі 
бажаного результату -  цілковитого упокорення українського козацтва та радика
льного скорочення його соціальної бази. Через це на сеймі 1618 р., що розпочав 
свою роботу у лютому, було прийнято ухвалу “Про низових козаків”. У ній кон
статовано, що попри укладену напередодні польсько-запорозьку угоду козацьке 
“свавільство” не вдалося викоренити: козаки продовжують утискати і кривдити 
шляхту, а також на шкоду мирним договорам Речі Посполитої нападають на її 
сусідів. Відтак, аби добитися, щоб козаки виявляли належний послух польській 
владі під наглядом призначених (“наданих”) нею “старших”, припинили походи на 
Чорне море та напади на сусідні держави, сейм ухвалив знову відправити до них 
комісарів при коронному гетьманові. Комісарам надали широкі повноваження, 
а також інструкції щодо укладення із запорожцями угоди. У разі непокори козаків 
належало трактувати як ворогів і на них чекала сувора кара1.

Проте обставини склалися так, що польській владі було не з руки надто квапи
тися із скликанням “козацької*” комісії та ще більше псувати стосунки із запорож
цями. Адже вони були їй потрібні, щоб посадити на престол Московського царст
ва польського королевича Владислава, який пішов у московський похід ще 1617 р. 
і гостро потребував підкріплень. Невдовзі центральному урядові вдалося уладнати 
це питання. Наприкінці червня 1618 р. на допомогу королевичу рушило козацьке 
військо на чолі з гетьманом П. Сагайдачним. Відтак не забарилися заявити про 
себе ті польські політики, які воліли тримати запорожців під жорстким контролем 
шляхетської держави.

У середині жовтня до Сигізмунда ІП звернувся С. Жолкевський із пропозицією 
розглянути козацьке питання на сеймі 1619 р. Він радив включити до королівських 
інструкцій на шляхетські сеймики пункт про “злостивість” козаків. С. Жолкевсь
кий мотивував свою пропозицію тим, що запорожці продовжують ходити 
у морські походи проти Османської імперії, наражаючи Річ Посполиту на воєнну 
небезпеку. Свавілля козаків на Запорожжі сягнуло такої межі, що вони зухвало 
нехтують заборонами морських виправ навіть від своїх товаришів, які воюють

1 Конституція варшавського вального генерального сейму 1618 р. // Уоіитіпа Іедшп. -  Т. 3. -  
Б. 157.
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у Московській державі в інтересах королевича Владислава. Причому свавільці не 
зупинилися перед тим, щоб ліквідувати посланців запорозького командування.

За таких обставин коронний гетьман пропонував королю план невідкладних 
воєнних та політичних заходів, покликаний навести лад серед козацтва. Отже, 
С. Жолкевський мав намір сконцентрувати проти них коронні сили на Київщині, 
зокрема, розмістити їх у Київському замку. Задля цього він уважав за можливе 
перекинути сюди переважну більшість підрозділів, які стояли проти турків і татар 
на Покутському та Кучманському шляхах. Такі заходи військового характеру він 
хотів політично підкріпити королівськими універсалами. У них належало, по- 
перше, оголосити свавільних запорожців ворогами вітчизни та наказати їх ловити 
і карати смертю, по-друге, заборонити населенню Подніпров’я під загрозою 
смертної кари постачати на Запорожжя продовольство, порох та інші військові 
припаси. Черговий сейм мусив приділи пильну увагу приборканню козацтва, 
оскільки, наголошував С. Жолкевський, краще вирішити цю проблему, аніж через 
запорожців воювати з турками1.

Козацьке питання і справді привернуло увагу учасників вального сейму, скли
каного на початку 1619 р. Щоправда, йшлося не тільки про наведення серед них 
порядку, а й про можливе використання їхнього війська у воєнному протиборстві 
з Османською імперією. На сеймі С. Жолкевський запропонував завдати превен
тивного удару по Османській імперії з метою захоплення її стратегічно важливих 
територіальних володінь у Північному Причорномор’ї -  між Дністром та Дунаєм. 
Для цього С. Жолкевський вимагав від сейму виділення величезних коштів -  по
над 8 млн злотих для створення 100-тисячної армії. Що ж до участі запорожців 
у цій кампанії, то польський стратег ставив завдання їхньому флотові захопити 
Тягиню (Бедери), Білгород та Кілію. На сеймі обговорювали також питання про 
можливе використання козаків для блокування татарських сил у майбутній війні 
з Туреччиною . Однак ці далекосяжні наступальні плани не вдалося реалізувати на 
практиці як через традиційну нехіть польської шляхти до війни з Туреччиною, так 
і скромність фінансових можливостей Речі Посполитої.

На цьому сеймі було прийнято постанову “Про козаків”. У ній загально окрес
лено завдання скоротити чисельність козаків до певного обмеженого і контрольо
ваного Варшавою контингенту. Через загрозу турецької війни, цього разу не йшло
ся ані про “козацьке свавільство”, ані про те, щоб виписаних із Війська Запорозь
кого козаків загнати у підданство панів та місцевих урядників, а з непокірними 
чинити як з бунтівниками й ворогами. Тим козакам, на яких мала поширитися ви
писка, рекомендували тільки те, щоб вони “розійшлися з куп і громад, в яких вони 
[перебувають] зараз, не наважувалися піднімати корогви, виходити без нашої зго
ди за кордони, шкодити людям”. Було прийнято принципове рішення про взяття

1 С. Жолкевський до Сигізмунда III, 1S.X 1618 // Biblioteka PAN w Komiku. -  Jte 330. -
S. 68 69.

Пропозиції С. Жолкевського щодо оборони Речі Посполитої від турецької загрози, 1619 // 
Жерела до історії України Руси. -  С. 207,208.
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на службу (“затягнення”) певного числа козаків, у тому числі з огляду на поточний 
момент (“на теперішню потребу”).

Судячи з усього, йшлося про набір порівняно великого козацького війська на 
тимчасову воєнну службу. На таку думку наштовхує методика його фінансування, 
що на неї спиралися сеймові законодавці. Адже на 1619 р. було поновлено дію 
тимчасової постанови сеймової конституції 1618 р. про осіб, які отримують плат
ню (<іе віірепсііагц б)  в ід  Речі Посполитої. Відповідні кошти мали надходити з таких 
податків і мит, як, зокрема, “жидівське поголовне”, “вірменське мито”, відраху
вання кожного четвертого гроша з “кварти”. Причому в разі нестачі грошей на 
затяжне козацьке військо, їх належало віднайти за рахунок інших джерел 
фінансування, що були ухвалені на сеймі 1619 р.1

У лютому 1619 р., тобто під час сеймових засідань, Сигізмунд ІП письмово 
звернувся до “старшого, сотників, гетьманів, осавулів та усіх запорозьких молод
ців”, наголосивши, що минулого року козаки своїми морськими походами завдали 
великих збитків володінням турецького султана. Отже, вони знехтували не тільки 
забороною короля, а й волею свого товариства, яке пішло до Москви на допомогу 
королевичу Владиславу і запевнило польську владу, що під час їхньої московської 
експедиції морські походи будуть припинені. Сигізмунд III повідомляв, що прямо 
із сейму посилає на переговори з ними королівського дворянина та шляхетського 
посла від Підляського воєводства Криштофа Бжозовського. Король наказував за
порожцям припинити морські походи, у тому числі через те, що у Стамбулі 
перебуває польський великий посол і це може негативно позначитися на його 
посольській місії. Отож, у разі непослуху козаків чекає суворе покарання2.

Королівська інструкція, яку отримав К. Бжозовський, націлювала його на те, 
щоб ще до завершення роботи сейму він устиг прозвітувати про своє посольство 
до козаків. Складачі зазначеної інструкції уявляли собі це так. Королівський посол 
якомога швидше прибуває до Києва. Вдавшись по допомогу до київських міщан та 
козаків, негайно відправляє листа на Запорожжя. У ньому наголошує на своєму 
статусі як королівського посла, котрий уповноважений вести переговори із запо
рожцями, а також пропонує їм негайно прислати до Києва своїх повноважних 
представників. Під час польсько-запорозьких переговорів у Києві представник 
Сигізмунда III повинен був зробити заяву, що король та учасники сейму обурені 
морськими походами козаків 1618 р. і вимагають надалі припинити подібні дії, які 
можуть утягнути Річ Посполиту у війну з Османською імперією.

Королівського посла напучували не тільки погрожувати порушникам заборони 
морських походів суворими покараннями, а й давати ш різні обіцянки. Складачі 
королівської інструкції, якщо і не сподівалися цим повністю виправити “свавільну” 
природу запорожців, то вочевидь мали надію остаточно розсварити їх зі своїми то
варишами, які воювали у Московській державі. Отож, посол Сигізмунда ІП мав

1 Конституція варшавського вального генерального сейму 1618 p. -  S. 157; Конституція ва
ршавського вального коронного сейму 1619 р. // Volumina legum. -  Т. 3. -  S. 170.

2 Сигізмнд 111 до козаків Війська Запорозького, З.ІІ 1619 // Biblioteka PAN w Krakowie. -  
№1051.-S . 363.
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запропонувати зосередженим на Запорожжі козакам не ходити 1619 р. у морські 
походи. За таку доброчесність вони могли отримати жолд за рік, який згідно 
з Вільшанською угодою 1617 р. був призначений на все Військо Запорозьке. Для 
цього їм потрібно небагато -  тільки бажання узяти до своїх рук жолд, не чекаючи 
повернення з московської експедиції козаків П. Сагайдачного, а також поставити 
підписи та печатку під відповідним підгверджувальним документом. Якщо ж 
королівському послу не вдалося б спокусити запорожців у такий спосіб, він пови
нен був спробувати домовитися з ними за 6 тис. злотих, або й більшу суму грошей. 
На випадок категоричної відмови козаків їх належало лякати суворими покаран
нями й тим, що наберуть чинності спрямовані проти них королівські універсали, 
які вже підготовлені королівською канцелярією1.

Посольська місія К. Бжозовського до запорожців не виправдала сподівань 
варшавських політиків. Козаки таки не піддалися на умовляння королівського по
сла і не привласнили жолд (гроші та сукно), що зберігався у Київському замку та 
був призначений для усіх козаків Війська Запорозького2. Оскільки представники 
польської влади переконалися, що від козаків не доводиться чекати зразкової 
поведінки, то було дано хід відповідним королівським універсалам. Про настрої 
у козацькому середовищі, що панували навесні -  на початку літа 1619 р., а також 
плани і практичні заходи польської влади щодо приборкання запорожців, певне 
уявлення дають деякі тогочасні листи С. Жолкевського. Зокрема, з них випливає, 
що наприкінці травня -  на початку червня коронний гетьман активно контактував 
із козаками, маючи на меті привести їх до належного порядку3.

С. Жолкевський у листі до Сигізмунда III від 11 червня 1619 р. окреслив по
точну ситуацію в Україні крізь призму боротьби з козацьким “свавіллям”. Нахва
ляючи володарську мудрість польського короля, коронний гетьман давав 
зрозуміти, що вже ефективно діє найкращий спосіб загнуздати запорожців, тобто 
розіслані по Подніпров’ю універсали Сигізмунда III. Серед іншого, у них була за
борона доправляти на Запорожжя продовольство, порох та інші воєнні припаси. 
Коронний гетьман із задоволенням констатував, що козаки одразу відчули різке 
зростання цін (приміром, ціна бочки борошна сягнула 15 талярів). Зазначені 
універсали, а також чутки про виступ королевича Владислава із військом до 
Києва, у каральний похід проти запорожців, неабияк їх налякали та присмирили. 
Оскільки серед них запанував “вовчий пострах”, то, за версією С. Жолкевського, 
це змусило їх заявити, що вони готові за невелику платню знову рушити у Мос
ковську державу разом із королевичем Владиславом.

Водночас коронний гетьман висловлював і більш реалістичні оцінки подій, які 
у той час відбувалися на козацькому Подніпров’ї. Він змушений був визнати, що 
королівські універсали виконують абияк, економічної блокади Запорожжя факги-

' Королівська інструкція послу до запорожців К. Бжозовському, З.ІІ 1619 // Biblioteka PAN 
w Krakowie. -  S. 363-364 zw. s.

2 C. Жолкевський до Т. Замойського, 26.V 1619 // AGAD. AZ. -№  406. -  S. 31.
3 С. Жолкевський до Т. Замойського, 2.V I1619 // Ibid. -  S. 36.
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чно немає, а серед козаків нуртують бунтівні настрої. Приміром, обраний замість 
П. Сагайдачного запорозьким гетьманом Дмитро Барабаш від імені усієї козацької 
ради заявив посланцеві С. Жолкевського: “Якщо король не потребує нас на Дніпрі, 
ми будемо деінде шукати собі шаблею хліба”.

Утім, коронний гетьман вважав, що такі заяви можна ігнорувати. Мовляв, як
що козаки погрожують переселитися на Дон, то нехай ідуть собі з Богом. Адже 
Запорожжя ніколи не було і не буде без людей: підуть із нього одні, а замість них 
прибудуть інші. Якщо ж козаки Д. Барабаша і справді рушать на Дон, то це тільки 
дасть можливість краще загнуздати тих запорожців, які залишаться. Водночас 
С. Жолкевський був вельми стурбований тим, що козаки величезною силою опа
нували Подніпров’я. Це може породити нових Лободу та Наливайка, тобто при
звести до вибуху козацького повстання. Виразні симптоми такого розвитку подій 
коронний гетьман вбачав у тому, що серед козаків лунають ворожі заклики удари
ти по усій Речі Посполитій, чути “отруйні голоси, які погрожують Кракову та усій 
Речі Посполитій”1.

Загрозливі для шляхетської держави тенденції, що набрали силу у козацькому 
середовищі, з тривогою відзначали також інші чільні польські політики. Приміром, 
наприкінці серпня 1619 р. коронний секретар Якуб Задзік повідомляв ЛГембіць- 
кому, що ознайомився з копією листа запорожців до шляхтича Ієроніма Вжеща
і дійшов висновку, що, якщо не загнуздати це “хлопство”, то воно не тільки 
спровокує польсько-турецьку війну, а й може збунтуватися проти Речі Посполитої2.

Що ж до С. Жолкевського, то, за подібних обставин, він вбачав рецепт оста
точного вирішення козацького питання у зверненні до традицій “козацької” 
політики короля Стефана Баторія: створенні реєстрового війська із запорожців, 
яким командуватиме призначений королем “старший”. Причому видатки держав
ного скарбу на продовольство, сукно, а також виплату жолду грошима будуть не
великими -  20 тис. злотих. Відтак польська влада отримає подвійну вигоду, адже, 
по-перше, буде покладено край козацьким нападам на турків і татар, по-друге, 
протиставляючи “приручених” платнею запорожців решті представників козаць
кого стану, вдасться усунути внутрішню небезпеку, яку становить для Речі 
Посполитої козацтво.

Тобто, С. Жолкевський був проти того, шоб знищити козаків дощенту. Його 
план полягав, отже, в істотному скороченні чисельності козаків та запровадженні 
серед них порядку, який відповідав би інтересам польської влади. Загнуздати 
ж козацьке свавілля мало допомогти як створення реєстрового війська, так і пере
творення подніпровських міст на добре укріплені воєнні форпости. Завдяки цьому 
центральний уряд зміг би ефективно контролювати ситуацію в регіоні. Особливо
го значення у своїх “козацьких” планах С. Жолкевський надавав укріпленню Чер-

1 С. Жолкевський до Сигізмунда Ш, 11.VI 1619 // ВіЬІіоІека № Коліки. -  № 330. -  
8.56-57.

2 Я. Задзік до Л. Гембіцького, 31.VIII1619 // АбАВ. Ехітапеа. 106/64.
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кас. За потреби це дало б можливість, гадав він, установити економічну блокаду 
Запорожжя.

Вже на початку липня коронний гетьман із Жовкви доповідав Сигізмунду III 
про те, як на практиці відбувається формування урядової комісії з козаками із чис
ла осіб, яких призначив король. Коронний гетьман вважав, що спочатку потрібно 
вжити заходів для недопущення нападу турків і татар, а вже потім приступити до 
проведення комісії з козаками. З метою продемонструвати “поганам” силу корон
ного війська в Україні, він наказав німецькій піхоті рушити до Канева2.

За кілька тижнів до початку переговорів королівських комісарів із запорожця
ми С. Жолкевський написав із Бара листа до Гнєзненського архієпископа Л. Гембі- 
цького. У ньому він виклав власне концептуальне бачення того, як має відбутися 
урядова комісія з козаками, а також які принципові засади повинні лягти в основу 
майбутньої польсько-запорозької угоди. Коронний гетьман продовжував стояти на 
тій точці зору, що урядовій стороні потрібно домовитися з козаками без збройного 
зіткнення, тобто досягти взаємної згоди шляхом переговорів. Він стверджував, що 
дотримується саме такої лінії, оскільки постійно контактує із запорожцями -  
листується та відправляє до них своїх посланців. За його словами, аналогічно чи
нить також і Сигізмунд III3 (у червні король відправив на Запорожжя свого по
сланця -  шляхтича Ісайковського).

Під час цих контактів С. Жолкевського з козаками з’ясувалося, що вони вима
гають винагороди за свою “московську службу”. Коронний гетьман рекомендував 
Сигізмунду III не ігнорувати цю вимогу. Він дав зрозуміти, що запорожцям можна 
запропонувати не більше 20-30 тис. злотих. Виплата запорожцям винагороди за 
участь у московському поході була для С. Жолкевського своєрідним маневром, що 
відвертає. Адже згідно з його задумом, після отримання цих грошей величезна 
маса козаків повинна розійтися. Відтак з’явилася б можливість укласти угоду про 
військову службу та повинності тільки зі “старовинними” запорожцями.

Коронний гетьман волів досягнути поставлених цілей шляхом м’якого умов
ляння козаків. Він хотів уникнути гострого на них натиску, адже наслідки цього 
важко було спрогнозувати. С. Жолкевський був переконаний, що в державних 
інтересах потрібно зберегти добрі стосунки з козаками та не втратити їхнє військо, 
яке добре прислужилося інтересам Речі Посполитої під час польсько-московської 
війни 1617-1618 рр. (“тепер небезплідна була їхня послуга у Москві”). Він звертав 
увагу на те, що з огляду на поточну політичну ситуацію -  ненадійний мир з Ос
манською імперією -  потрібно розраховувати на сили запорожців. Коронний геть
ман вітав виявлене учасниками двох останніх сеймів бажання бачити козаків на 
воєнній службі шляхетській державі з виплатою їм щорічного жолду. На його 
думку, запорожці, які отримуватимуть жолд, не тільки самі не ходитимуть

1 С. Жолкевський до Сигізмунда ПІ, 11. V I1619.-Б . 56 zw. 8., 57.
2 С. Жолкевський до Сигізмунда Ш, 5. VII1619 // ВіЬІкЛека Иасг. -  Rkps.--.Nb 7. -  в. 323-325.
3 С. Жолкевський до Л. Гембіцького, 1 .IX 1619 // АвАО. Ехйапеа. 104/63.
4 С. Жолкевський до Сигізмунда ІП, 5.\Ш 1619. -  в. 325.
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у морські походи, а й заборонятимуть це робити іншим. Примирившись саме за 
таким сценарієм із козаками, можна буде розраховувати на їхню більш охочу 
службу Речі Посполитій у майбутньому1.

Водночас С. Жолкевський не уникав заяв про готовність шляхетської держави 
загнуздати козаків силою зброю. Так, на початку червня 1619 р. він вважав за 
потрібне поділитися цими планами із молдавським господарем Каспаром Граціані. 
Він запевняв К. Граціані, що, залагодивши відносини із турецьким сановником та 
воєначальником Іскендером-пашею, польська влада візьметься за козацьке розбій
ництво (“піднімемо зброю проти козаків, які чинять розбої -  і зробимо це неод
мінно, якщо тільки нам у цьому не перешкодять турецькі і татарські війська”)2.

Навряд чи може бути сумнів, що подібні войовничі заяви С. Жолкевського фа
ктично були політичною риторикою і переслідували певні зовнішньополітичні 
цілі. Тим часом справжні наміри коронного гетьмана щодо козаків вочевидь по
стали у розглянутій вище кореспонденції -  його листуванні із Сигізмундом III та 
Л. Гембіцьким, тобто особами, які реально впливали на політику центрального 
уряду в цій сфері.

Попри те, що 1619 р. С. Жолкевський загалом не розглядав воєнний конфлікт 
як найкращий спосіб вирішення козацького питання, у Речі Посполитій і не хотів 
звести нанівець воєнні сили запорожців, варто пам’ятати, що незадовго до цього -  
восени 1617 р., він рішуче вів комісарські сили на комісію із козаками, натхненний 
проектом цієї комісії про скорочення їхнього війська до однієї тисячі осіб3. Отже, 
було б наївно вірити, що коронний гетьман 1619 р. вже подолав у собі ворожість 
до “свавільства” та “хлопства” і став сумирним козакофілом. Насправді, у своєму 
баченні того, як вирішити козацьке питання, він керувався суто прагматичними 
резонами. С. Жолкевський хотів за допомогою певних політичних комбінацій ре
формувати козацтво, зробивши його не тільки цілком безпечним для політичного 
режиму Речі Посполитої, а й безумовно корисним для нього. До того ж, козацьке 
військо могло знадобитися С. Жолкевському у його далекосяжних планах щодо 
придунайських князівств.

Упевненість коронного гетьмана в успішному втіленні у життя свого страте
гічного задуму вочевидь грунтувалася на його багатому політичному досвіді. 
Певне уявлення про те, якими методами С. Жолкевський досягав своїх цілей, 
дає його лист, що він його у травні 1619 р. адресував Т. Замойському -  своєму 
наступникові на уряді київського воєводи. У цьому листі коронний гетьман не 
приховував, що, ставши сам свого часу київським воєводою (1608 р.), він дбав на
самперед про те, щоб забезпечити собі якнайбільший владний та політичний 
вплив у Київському воєводстві. За його відвертим зізнанням, усі вакантні уряди 
у воєводстві король надавав тільки на його прохання. Причому під контролем

1 С. Жолкевський до Л. Гембіцького, 1.ІХ 1619 // АЄМ). Ехішпеа. 104/63.
2 С. Жолкевський до К. Граціані, 7. V I1619 // Рівта 8іапІ5Іа\¥а2оНсіеш5Ісіе§о. -  Б. 401.
3 Документ урядової комісії з козаками, шо ухвалений на житомирському шляхетському

сеймику, без дати // Ріяпа 26Шеш5кіе§о. -  Б. 312.
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Станіслав Жолкевський. Художник невідомий. Перша половина XVII ст.

С. Жолкевського опинилися не тільки тамтешні урядники. Він хвалився, що легко 
спрямовував у потрібне йому русло роботу шляхетських сеймиків, давав вказівки, 
згідно з якими обирали шляхетських послів на сейм і депутатів до Трибуналу.

Задля цього С. Жолкевський невтомно плекав, де тільки міг, мережу своїх 
агентів впливу. Приміром, одному з таких агентів, київському підкоморію Самій- 
лові Горностаю, він надав у пожитгєве держання село Демидів (поблизу гирла 
р. Ірпінь), що раніше належало до Київського замку. Такий свій крок він пояснив 
нехитро: мовляв, хотів мати “у цьому краї” особисто собі зобов’язаних людей. 
Аби зробити відданими місцевих урядників, він давав їм можливість покращити 
своє матеріальне становище за рахунок коштів, що були призначені для громадсь
ких потреб. Приміром, С. Жолкевський фактично спрямував доходи від київської 
замкової корчми до кишені київського городничого. Причому жодного разу не 
поцікавився, чи потратив той із цих доходів хоч якусь дещицю на потреби 
замкової артилерії та військові припаси.

Напучуючи Т. Замойського бути на уряді київського воєводи таким самим 
спритником, яким він був сам, С. Жолкевський рекомендував йому подбати про 
прихильність до себе Сигізмунда III. Причому політично кмітливий коронний 
гетьман, який діяв за принципом робити людей зобов’язаними власній персоні, 
давав зрозуміти, що, мовляв, у цій справі Т. Замойському аж ніяк не обійтися без
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його допомоги (“доведеться із цим почекати, дасть Бог, будемо при королі й[ого] 
м[илості], то швидше доб’ємося цього, [діючи] рука в руку”). С. Жолкевський ра
див також Т. Замойському налагодити стосунки з впливовими у воєводстві особа
ми, зокрема київським підкоморієм Стефаном Немиричем та земським суддею 
Яном Аксаком. Коронний гетьман рекомендував йому написати також до запо
розького гетьмана П. Сагайдачного, аби той посприяв приязному ставленню 
козаків до київських міщан. Відтак останні почувалося б у великому боргу перед 
своїм добродійником -  київським воєводою (“Гадаю, що в[аша] м[илість] (Т. За- 
мойський -  Я. С.) зволиш написати і до Петра Конашевича (alias [інакше] його 
називають Сагайдачним), який є гетьманом запорозьких козаків, звернувшись із 
добрими словами, нагадавши, шоб [козаки] ласкаво поводилися з київськими 
міщанами: цим, в[аша] м[илість] зробиш міщан зобов’язаними собі”)1.

Неважко переконатися, що С. Жолкевський був неабияким майстром закулісної 
політичної гри. Його владні впливи ґрунтувалися на близькості до короля та фак
тичному статусі як одного з ключових сановників Речі Посполитої, а політична 
верткість полегшувала досягнення поставлених цілей. Із цим досвідченим політиком 
козакам довелося мати справу під час проведення з ними урядової комісії.

Як уже зазначено, Сигізмунд III також активно переймався вирішенням ко
зацького питання. З одного боку, він розсилав по Україні грізні універсали проти 
козацького “свавілля”, а з іншого -  робив певні політичні реверанси у бік впли
вової козацької старшини. 23 липня 1619 р. король видав універсал про взяття 
П. Сагайдачного та його родини під королівський захист. У цьому документі 
Сигізмунд III висловив подяку “старшому” Війська Запорозького, тобто запорозь
кому гетьману П. Сагайдачному, за його участь із козацьким військом у польсько- 
московській війні 1617-1618 pp. Король хвалив запорозького гетьмана за лояль
ність до польської влади. Він наголошував, що П. Сагайдачний разом із “старо
винними товаришами” на волості тримають у слухняності козаків. Причому йшло
ся насамперед про приборкання “неправдивих” козаків -  тих, котрі безпідставно 
пристали до Війська Запорозького, а також про дотримання заборони морських 
походів проти Османської імперії. Тобто, король звертав увагу на ревне виконання 
П. Сагайдачним та його прихильниками відповідних пунктів Вільшанської угоди
1617 р. Відтак Сигізмунд ІП запевнив козацького гетьмана у своїй ласці і взяв під 
королівський захист його самого, дружину та нащадків, пообіцявши, що не допус
тить їх “нікому, жодній особі, ні в чому турбувати”2.

Впадає в очі, що Сигізмунд III видав свій універсал П. Сагайдачному після то
го, як уже минуло більш ніж півроку після закінчення польсько-московської війни 
1617-1618 pp. і, водночас, незадовго (менш ніж 1,5 місяця) до видання ним 
універсалу про проведення 1619 р. урядової комісії з козаками. Тобто, в зазначеній

1 С. Жолкевський до Т. Замойсысого, 26. V 1619 // АбМ). А2. -  № 406. -  Б. 26-29.
2 Лист-ушверсал Силзмунда Ш П. Сагайдачному, 23.VII1619 // Новый документ о Сагайда- 

чном. -  В изд.: Киевская старина. -  1902. -  Т. 79. -  № 11, 12, октябрь. Документы, известия, 
заметки. -  С. 75.
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ініціативі Сигізмунда Ш виразно простежується політична підоснова. Напередодні 
проведення чергової урядової комісії з козаками він хотів заохотити “старшого” 
і “старовинних” запорожців до співпраці з урядом у справі встановлення офіцій
ною Варшавою жорсткого контролю над Військом Запорозьким. Заради цього ко
роль у своєму універсалі вочевидь навмисно перебільшував відданість П. Сагай
дачного та старшинської верхівки Вільшанській угоді, що суперечила інтересам 
тисяч рядових козаків.

З вересня 1619 р. був виданий універсал Сигізмунда III про проведення урядо
вої комісії з козаками. Король призначив комісарами 17 осіб. Більшість із них були 
впливовими урядниками та магнатами -  коронний гетьман С. Жолкевський, поль- 
ний гетьман Станіслав Конецьпольський, краківський каштелян, володимирський, 
білоцерківський, переяславський, черкаський і канівський староста князь Я. Ост
розький, київський воєвода Т. Замойський та інші. Звісно, що такі сановні комісари 
могли значно посилити урядове військо своїми приватними загонами. Сигіз- 
мунд ІП змушений був констатувати, що зусилля комісарів попередніх комісій 
щодо приборкання козацького “свавільства” не дали очікуваних результатів. Тим 
часом зростання числа козаків в Україні спричинюється не тільки до конфліктів із 
турками і татарами, а й “може зашкодити Речі Посполитій”. Загалом у коро
лівському універсалі від 3 вересня 1619 р. не було якихось принципово нових на
станов комісарам порівняно з універсалом про проведення Вільшанської комісії
1617 р. Сигізмунд III вимагав припинити морські і сухопутні напади запорожців 
на Османську імперію, обмежити число козаків певним контингентом, узятим на 
службу Речі Посполитій. Водночас Сигізмунд III у своєму універсалі дещо змінив 
підхід до механізму “реєстрування” козаків. Він наголосив на призначенні реє
стровцям “слушного жолду”, приділив увагу його структурі (грошове жалування 
і натуральні виплати сукном), а також термінам сплати1.

Судячи з усього, Сигізмунд III вирішив скористатися ухвалою про фінан
сування затяжного козацького війська, що була прийнята сеймом 1619 р. через 
загрозу війни з Туреччиною, оскільки хотів спокусити запорожців грошима. 
Розділивши козаків на тих, які можуть претендувати на “слушну” платню із 
державної скарбниці, і тих, кому не усміхалася така перспектива, набагато легше 
було, як очевидно гадали у Варшаві, вирішити “козацьке питання” у бажаному для 
польського уряду напрямі.

Переговорний марафон

Із сімнадцяти комісарів, яких призначив король, у проведенні комісії із коза
ками взяли участь тільки восьмеро, тобто менше половини: С. Жолкевський, 
С. Конецьпольський, Т. Замойський, а також руський воєвода Ян Данилович,

1 Універсал Сигізмунда Ш про проведення урядової комісії з козаками // РІБша вгашіамга 
2оікіе\У8кіе§о. -  в. 328,329.
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кам’янецький і брацлавський староста Валенти-Александр Калиновський, жиг- 
вольський староста Томаш Шимкович-Склінський, ротмістр Тиберій Злотницький 
і шляхтич Яи Бєлецький. Попри те, що з’явилися не усі магнати із числа тих, на 
яких король поклав відповідну місію, комісарське військо було чималим, очевидно 
не меншим, аніж під час проведення Вільшанської комісії (у той час його чисель
ність сягала близько 8 тисяч)1. Фактичний керівник урядової комісії С. Жолкев
ський не став особливо мудрувати. Через це так само, як на початку польсько- 
запорозької комісії 1617 р., він повів своє військо під Паволоч, де воно отаборило
ся над р. Роставицею. Оповіщені ж про комісію козаки розбили свій табір непода
лік Білої Церкви на річці Узин.

Згідно з інструкціями, які отримали комісари, їм належало ознайомити коза
ків із вимогами, викладеними в базовому документі комісії -  постанові щодо 
майбутньої угоди, а також узгодити під час переговорів цей документ. Окрім того, 
вони мали отримати від запорожців письмову відповідь на цю свою постанову. 
Надаючи великого політичного і правового значення відповідному документу 
Війська Запорозького, комісари доклали значних зусиль, щоб до нього не увійшли 
невигідні польській владі пункти2.

Отже, укладена у жовтні 1619 р. польсько-запорозька угода складалася із двох 
взаємопов’язаних документів: комісарської постанови від 8 жовтня (представників 
Війська Запорозького вперше ознайомили з нею у польському таборі над р. Роста
вицею), а також письмової відповіді запорожців на представлену комісарами по
станову. Лист-відповідь козаків, що в деяких документах фігурує під терміном 
“реверсал”, вони узгодили з представниками урядової сторони та підписали 
у своєму таборі над р. Узин, неподалік Білої Церкви. Тобто, Роставицьку угоду 
потрібно датувати 8—17 жовтня 1619 р.

Польсько-запорозькі переговори розпочалися, очевидно, напередодні 8 жовтня 
із прибуттям до комісарів козацьких послів -  Яна Костжевського, Петра Одинця, 
Яцини, Ратибора Боровського та інших -  усього близько 20 осіб. Комісари викла
ли їм свої вимоги. Про хід переговорів у польському таборі майже немає 
інформації. Як можна судити з листа С. Жолкевського до Сигізмунда III, написа
ного по гарячих слідах укладення польсько-запорозької угоди, ці переговори були 
досить гострі та напружені. За словами коронного гетьмана, запорозькі посли вда
валися до різних “викрутів”: наполягали на включенні до свого реверсалу
вигідних для них пунктів. Насамперед хотіли мати у майбутній угоді застереження 
про своє право “вільно виходити на море за здобиччю”, якщо їм вчасно не випла
тять жолд. Однак польська сторона рішуче відкинула такі претензії3.

На завершальній стадії переговорів С. Жолкевський відправив своїх пред
ставників до запорозького табору під Білою Церквою. Виконати посольську місію

1 Із свідчень переселенця з України П. Іванова, 20 (30). V 1618 // Документи російських архі
вів з історії України. -  Т. 1. -  С. 123.

2 С. Жолкевський до Сигізмунда III, 21 .X 1619 // Pisma Stanislawa Zotkiewskiego. -  S. 361.
3 Ibid.
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він доручив комісарам Т. Шимковичу-Склінському, Т. Злотницькому та Я. Бепець- 
кому, яким асистували шляхтичі І. Вжещ, Михайло Холімовський і Валер’ян 
Ставський. Зберігся їхній звіт про своє посольство -  лист, з-під Білої Церкви від 
15 жовтня до С. Жолкевського1. У цьому документі є цінна інформація про польсь
ко-козацькі переговори. Зокрема, зазначене джерело проливає світло на військові 
ритуали та механізм дії козацької демократії, дає можливість подивитися на 
переговорні програми і стратегії сторін, причому без надмірного ретушування “чор
нових” деталей (цим ретушуванням вирізняються підсумкові тексти документів 
Роставицької угоди). Більше того, завдяки письмовому звіту Т. Шимковича-Склінсь- 
кого, Т. Злотницького та Я. Бєлецького певною мірою можна заглянути за лаштунки 
офіційних переговорів комісарів із П. Сагайдачним та його близьким оточенням.

Отже, на світанку 15 жовтня з польського табору над Роставицею у напрямку 
Білої Церкви виїхали комісарські делегати. Вони прибули до місця розташування 
запорожців над р. Узин якраз тоді, коли козацьке військо готувалося до військового 
огляду. Перед греблею через річку комісарів зупинили і запропонували їм зачекати, 
бо шикування козацьких полків ще не завершилося. Як писали Т. Шимкович- 
Сюгінський, Т. Злотницький і Я. Бєлецький у листі до С. Жолкевського, їм довелося 
досить довго стояти перед греблею, спостерігаючи за тим, як навпроти на горі то 
з’являлися, то зникали за нею козацькі підрозділи, що маневрували.

Нарешті комісари рушили з місця -  їм запропонували особисто прийняти 
військовий огляд. У розташуванні козацького табору назустріч посланцям С. Жол
кевського виїхав на коні гетьман П. Сагайдачний. Він недовго порозмовляв з ни
ми. Комісари заявили гетьманові, що для них важливим є не військовий огляд, 
а переговори щодо укладення польсько-запорозької угоди, обмін сторін цих пере
говорів взаємно узгодженими договірними документами, тобто комісарською по
становою та запорозьким реверсалом. Проте П. Сагайдачний наполіг, щоб комі
сари оглянули козацькі полки, які стояли у своєрідній плац-парадній готовності. 
Подібні процедури у ті часи не були новиною і відбувалися в межах так званого 
попису війська. Приміром, у “затяжному” війську (від слова “затягувати”, тобто 
вербувати, набирати на воєнну службу) попис означав насамперед польову 
реєстрацію особового складу. Його проведення розглядали як офіційний початок 
служби. У цей час завербовані на воєнну службу складали присягу й отримували 
грошовий аванс за перший квартал2.

Що ж до організованого П. Сагайдачним попису війська над р. Узин, то він 
відбувався у межах певного ритуалізованого військового дійства. Козаки вишикува
лися у повному озброєнні по своїх полках. Королівські комісари оглянули їх разом 
із П. Сагайдачним, який сидів на коні. Поряд із запорозьким гетьманом вочевидь 
була старшинська “свита”. Його мусив супроводжувати військовий писар, оскільки

1 Т. Шимкович-Склінський, Т. Злотницький та Я. Бєлецький до С. Жолкевського, 15.Х
1619 // АвАО. -  А1. -  Юсрв. № 3036. -  Б. 50-52; Стороженко А. В. -  Указ. раб. -  С. 107-110; 
Мицик Ю. Нові дані до біографії Петра Конашевича (Сагайдачного). Додатки. -  С. 424-425.

2 ит ат м ісгі Ор. сії. -  Б. 19.
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під час попису були використані реєстрові списки особового складу козацького 
війська. На комісарів неабияке враження справила висока оснащеність козацького 
війська вогнепальною зброєю. “Люд майже увесь вогнистий, рідко хто з луками”, -  
так вони відгукнулися про побачене. Комісарській трійці вручили реєстр особового 
складу війська. Згідно з ним в одинадцяти полках налічувалося 10600 козаків. Що
правда, на думку комісарів, запорозьке військо не перевищувало 8 тис. осіб.

Перед командуванням Війська Запорозького та представниками урядової 
комісії кожен полк салютував рушничними (мушкетними) залпами. Кульмінацією 
військового попису став огляд бойової готовності запорозької артилерії. Близько 
двох сотень приставлених до неї козаків-піхотинців салютували пострілами
з рушниць, а гармаші залпом вдарили із гармат. Потім полки розвернулися до обо
зу і знову опинилися перед очима комісарів, а далі помарширували на визначені 
їм місця.

Що спонукало П. Сагайдачного приурочити військовий огляд до прибуття 
комісарів у козацький табір і чому він так наполягав на їхній участі у проведенні 
“попису”? Можливо гетьман хотів справити на комісарів враження військовим ви
школом та бойовою готовністю свого війська? Адже недаремно комісарів довго не 
пускали до місця розташування запорожців, де відбувалася активна підготовка до 
парадних екзерцицій. Прагнення запорозького гетьмана показати “товар лицем” тут 
очевидне. Адже вдало проведений військовий огляд давав можливість, з одного бо
ку, наочно продемонструвати потрібність Речі Посполитій такого боєздатного 
війська, а з іншого -  засвідчити воєнну потугу запорожців у цей конкретний час. 
Обидві ці речі були зовсім не зайвими під час польсько-козацьких переговорів.

Якщо П. Сагайдачний і мав таку мету, проводячи військовий огляд, то навряд 
чи вона була головною. Як уже зазначено, під час вимушеного інспектування 
Т. Шимковичем-Склінським, Т. Злотницьким і Я. Бєлецьким та їхньою свитою 
козацького війська їм вручили реєстр (список) особового складу одинадцяти пол
ків. Комісари негайно переслали цей реєстр С. Жолкевському. Передача польській 
стороні цього документа є доволі прикметною. Стає зрозуміло, що складення ре
єстру запорозького війська було наперед спланованою акцією. Адже козаків 
фізично не могли переписати у той час, як комісари якусь годину-другу чекали 
перед греблею через р. Узин, здалеку спостерігаючи за невпинними маневрами 
запорозьких полків. Отже, складення цього реєстру відбулося напередодні їхнього 
приїзду під Білу Церкву. Загалом подібна практика польового обліку козаків не 
могла бути для Війська Запорозького чимось незвичайним. Запорозька канцелярія 
технічно була готового достатньо оперативно складати реєстрові списки, адже 
у полках були свої писарі1. Такі реєстри складали і в подальшому -  напередодні 
Хотинської битви 1621 р.

1 Документи про перехід на царську службу запорозьких козаків на чолі із Ж. Коншею, гру
день 1618-14.11619//Документи російських архівів з історії України.- Т. 1. — С. 205,215.
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Для запорозького гетьмана не було секретом, що під час проведення урядової 
комісії комісари вимагатимуть скорочення чисельності козацького війська. Є під
стави стверджувати, що П. Сагайдачний мав щодо цього певний наперед розроб
лений план дій, а саме -  гетьман керувався відповідними ухвалами козацької ради, 
яка відбулася у липні 1619 р. в Києві. Як уже зазначено, на цій раді вирішили, що 
“старовинні” козаки, тобто бувалі запорожці, які зберігали вірність козацькому 
способу життя і рицарським традиціям, заслужені ветерани, старшини, чисель
ність яких на той час сягала близько десяти тисяч, повинні стати на державну вій
ськову службу Речі Посполитій. Водночас було ухвалено вигнати із Війська Запо
розького “новітніх козаків” -  насамперед недавно покозачених селян, запропону
вавши їм повернулися до селянського плуга.

Відтак, у жовтні 1619 р. П. Сагайдачний та його близьке оточення хотіли домог
тися від польського уряду поступок для “старовинних” запорожців, які воліли при
стосуватися до політичної моделі Речі Посполитої, принісши у жертву “новітніх” 
козаків. Вочевидь через це запорозький гетьман і привів під Білу Церкву близько
10 тис. запорожців, а не 20-тисячне військо, як було, приміром, під час проведення 
Вільшанської комісії 1617 р., або з яким він ходив у московський похід 1618 р. При
чому зібрати військо у кілька десятків тисяч козаків у той час не становило жодних 
проблем. Серед іншого, про це свідчить те, що, за оцінками польського уряду, ще на 
початку 1616 р. чисельність козаків сягала 40 тис. осіб'.

Внісши ж у реєстр приведених під Білу Церкву козаків, П. Сагайдачний фак
тично сигналізував С. Жолкевському та іншим комісарам, які отаборилися над 
Роставицею, що під його командуванням перебуває не величезна “свавільна ко
зацька купа”, а очищене від попутників добірне запорозьке військо, готове вірно 
служити королю і Речі Посполитій. Саме через це його польській владі потрібно 
його визнати і взяти на державну службу.

Тим часом по закінченні військового огляду П. Сагайдачний запросив Т. 
Шимковича-Склінського, Т. Злотницького, Я. Бєлецького та їхніх супутників на 
обід, що мало стати зав’язкою офіційних переговорів. На обіді комісари запропо
нували зібрати козацьку раду. їм пішли назустріч. “За нашим проханням, -  писали 
комісари у звіті про своє посольство, -  одразу вдарили в бубон на раду, на яку 
пішли, мало що забавившись їжею”. Узявши на раді слово, комісари церемонно 
наголосили на високій бойовій готовності козаків та подякували їм за це від імені 
коронного гетьмана. Коли дійшло до зачитання пунктів комісарської постанови, 
вони почали переконувати козаків, що у галасі та велелюдді радного зібрання не
можливо про щось домовитися. Для цього, доводили комісари, потрібно обмежи
тися невеликим колом учасників переговорів. Не виключено, що під час обіду із 
П. Сагайдачним комісарам порадили наполягати на переговорах у вузькому колі 
(як уже зазначено, подібну переговорну процедуру практикували на козацьких

1 Королівська інструкція А. Гродзецькому, 20.1 1616 // Жерела до історії України-Руси. -  
Т. 8.-С.167.
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радах). Врешті-решт запорожці дозволили провести вузьку, очевидно старшинську, 
раду. На переговори вони делегували П. Сагайдачного та ще кілька десятків осіб.

Каменем спотикання на цих переговорах стало питання про чисельність козаць
кого війська, яке мало стати на військову службу Речі Посполитій із правом щорічно 
отримувати жолд. Т. Шимхович-Склінський, Т. Злотницький та Я. Бєлецький пере
дали запорожцям вимогу С. Жолкевського про те, “щоб залишилося лише 3000 
їхнього війська”. Це викликало категоричний протест запорозької сторони, яка ви
сунула такий контраргумент: козаки вже самі виписали 5 тисяч “неналежних” до 
Війська Запорозького. На той час у Війську залишилися винятково правдиві 
запорожці (“тепер перебуваємо самі у собі”), будь-яке скорочення їх неприпустиме.

Навряд чи може бути сумнів, що самостійне скорочення запорожцями свого 
війська, про яке повідомили комісарам у жовтні 1619 р., було проведене з огляду на 
умови Вільшанської угоди. Причому стимулом до такої акції могли стати рішення 
липневої козацької ради 1619 р. у Києві. Водночас твердження П. Сагайдачного та 
його соратників про 5 тисяч виписаних із Війська Запорозького козаків явно 
перебільшене. Такий висновок напрошується через те, що, як і при укладенні 
Вільшанської угоди 1617 р., у жовтні 1619 р. запорожці знову брали на себе зо
бов’язання позбутися “не рицарів”, приміром, шинкарів і гендлярів. Тобто виходи
ло, що навіть виписка 5 тисяч сумнівних осіб виявилася замалою, аби очистити від 
небажаних попутників військо, яке начебто кишіло шинкарями й торгівцями. Як 
бачимо, твердження представників запорозької сторони про вже здійснену масову 
виписку зі свого війська радше скидається на переговорний викрут.

Запорожці зробили ще одну спробу ухилитися від вимоги комісарів про обме
ження чисельності козацького війська, яке претендуватиме на жолд, трьома тися
чами осіб. їхня пропозиція щодо цього зводилася до того, що вони розпустять 
сконцентроване під Білою Церквою військо, а надалі збиратимуться великим 
військом тільки в екстрених випадках -  якщо це продиктує нависла над державою 
воєнна небезпека (“більше не будемо у такій купі -  хіба що, якщо станеться гвалт 
і небезпека Речі Посполитій від неприятелів”). Розвиваючи ідею “виписки без ви
писування”, запорожці -  учасники переговорів переконували комісарів пристати 
на таку пропозицію: увесь жолд, що буде передбачений за новою польсько- 
запорозькою угодою -  40 тис. злотих -  належить розподілити між усіма козаками 
Війська Запорозького, власне у межах складеного ними реєстру у 10600 осіб. При
чому вони наполягали, що мовляв, цих коштів вистачить на усіх, оскільки козаки 
готові затягнути паски, аби тільки зберегти військо у тих межах, що зафіксовані 
у складеному ними реєстрі. (“Не беручи нізвідки стації, самі між собою їх (козаків, 
які не увійшли до реєстру. -  П. С.) прохарчуємо із того жолду, нехай [буде] і по 
грошу, [та] будемо з ними ділитися”). Отже, йшлося про традиційний для 
козацької практики принцип, що передбачав пропорційний розподіл належної 
Війську Запорозькому платні між козаками.

Як можна переконатися, гетьман та інші учасники переговорів від запорозької 
сторони не були засліплені бажанням будь-що протиснутися до обіцяної 
С. Жолкевським “годівниці” для трьох тисяч реєстровців. Для них, як і для інших
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запорожців, вочевидь мала значення не так сума платні, що припаде кожному із 
них, як те, що запис до реєстрового війська юридично підтвердить та закріпить 
їхній козацький статус.

Попри те, що П. Сагайдачний та його соратники офіційно заявили про свою ка
тегоричну незгоду з вимогою створення 3-тисячного реєстрового війська, у приват
них розмовах із Т. Шимковичем-Склінським, Т. Злотницьким, Я. Бєлецьким та шлях
тичами, які їх супроводжували, вони натякали на можливість компромісу. Власне, 
комісарам запропонували здійснити виписку із Війська Запорозького після того, як 
козаки розійдуться, причому не знаючи про те, що можуть позбутися козацького 
статусу (“Приватно нас (комісарів. -П . С.) запевняли: «зараз оголосимо в купі, що 
усі в цій купі залишаються, [а] розпустивши [козаків], легше потім без будь-якого 
галасу і небезпеки міжусобного кровопролиття швидко [їх] виписати, а якщо зараз 
оголосили певне число -  жодним чином не уникнули б [кровопролиття]»)1.

Закулісна пропозиція запорозької сторони про перенесення виписки на більш 
пізній час ще не означала згоду на створення 3-тисячного реєстрового війська. Ця 
пропозиція напевно і справді була зумовлена бажанням козацької старшини уник
нути кривавого бунту. Утім, дехто з учасників переговорів від запорожців міг за
пропонувати і самим комісарам втягнутися у небезпечні розбірки поміж козаками 
з випискою. Принаймні Т. Замойський, який був прихильником скорочення ко
зацького війська під контролем коронних сил, стверджував, що начебто про це 
просили самі козаки2.

Запорозька сторона висловила свою незгоду не тільки щодо обмеження 
чисельності козацького війська трьома тисячами осіб, які братимуть жолд із 
державної скарбниці. Вона не погодилася з урядовими вимогами і внесла свої 
контрпропозиції з ряду інших питань, розгляд яких ініціювали комасари, а саме: 
про місце виплати жолду; термін виходу козаків із шляхетських маєтностей; скла
дення козаками присяги про дотримання умов угоди, яку укладали.

Отже, П. Сагайдачний та інші запорожці, які взяли участь у переговорах, були 
проти, щоб реєстровцям їздити по жолд до Львова. Вони хотіли отримувати плат
ню у Києві на руське церковне свято св. Іллі. Судячи з усього, ця контрпро
позиція пояснювалася не тільки тим, що географічно Київ розташований ближче 
до Запорожжя, аніж Львів, а й політичними резонами, адже Подніпров’я перебува
ло у сфері владних впливів Війська Запорозького. Особливо дошкульним для 
козаків було те, що їх збираються вигнати зі шляхетський маєтностей. Вони зая
вили посланцям С. Жолкевського, що наполягають на відстроченні уведення в дію 
відповідної статті майбутньої угоди до свята св. Іллі 1620 р. Т. Шимкович- 
Склінський, Т. Злотницький та Я. Бєлецький визнали цю вимогу слушною.

На переговорах сперечалися і через те, що комісарська трійка домагалася від 
козаків присяги на дотримання умов нової польсько-запорозької угоди. Запорожці

1 Т. Шимковин-Склінський, Т. Злотницький та Я.Білецький до С. Жолкевського, 15.Х 
1619.-Б . 51.

2 Т. Замойський до Л. Гембіцького, 24.Х 1619 // АвАО. Ехйапеа. 104/63.
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сприйняли це як недовіру до себе, яка шкодить їхній рицарській гідності. Вони 
апелювали до того, що навіть татари довіряють їхньому слову або поданню руки 
на знак досягнення домовленості. Із цього, між іншим, бачимо, що у рицарській 
самосвідомості запорожців публічно дане слово та ритуальний жест могли бути 
прирівнені до письмового документа або складення присяги. Утім, учасники 
переговорів від запорозької сторони говорили також зі своїми опонентами мовою, 
що була вироблена у шляхетській правовій та політичній культурі. Отож, їхні ар
гументи зводилися до такого: акт складення присяги є зайвим, адже цілком 
достатнім буде листа із їхніми підписами і печаткою, тим паче, що подібним чи
ном вони вчинили під час укладення Вільшанської угоди. Комісари доповіли 
С. Жолкевському про реакцію козаків на запропоновані урядовою стороною 
пункти майбутньої угоди. Вони просили його якнайшвидше дати їм щодо цього 
свої інструкції1.

Документи, що були підписані польською та запорозькою сторонами

По поверненні Т. Шимковича-Сюгінського, Т. Злотницького і Я. Белецького 
від запорожців, С. Жолкевський разом з іншими комісарами внесли певні коректи
ви у свою постанову, котра, як уже зазначено, є документом Роставицької угоди. 
Результатом візиту Т. Шимковича-Склінського та його колег до козацького табору 
стала також поява запорозького листа (реверсала) -  ще одного документа польсь- 
ко-запорозької угоди 1619 р. Згрупуємо певним чином найважливіші положення 
обох зазначених документів2 та спробуємо їх порівняти, що дасть можливість 
чіткіше окреслити сутність Роставицької угоди.

1. Службові обов’язки та мкце служби козаків, яках уряд брав на 
постійну військову службу. У цій статті, що внесена до комісарської постанови, 
відобразилися принципи, закладені у Вільшанську угоду: сторожова і роз
відувальна служба; оборона переправ; відбування служби “на звичних місцях, за 
порогами”; заборона збройних нападів на сусідні країни, насамперед морських 
походів із Дніпра проти Османської імперії; заборона чинити утиски та прикрощі 
людям різних соціальних станів Речі Посполитої. Перед запорожцями були 
поставлені також нагальні поточні вимоги. Тобто, покарати тих козаків, які попри 
заборони вже пішли у морський похід, і завершити кампанію знищення своїх 
морських човнів, яка не була доведена до кінця.

Як випливає із запорозького листа від 17 жовтня 1619 р., козаки погоджували
ся з усіма цими пунктами. Щоправда, з якихось причин вони оминули у своєму

1 Т. Шимкович-Склінський, Т. Злотницький та Я. Бєлецький до С. Жолкевського, 15.Х 
1619.-S . 51.

2 Постанова та договірні умови королівських комісарів, 8.Х 1619 // Pisma Stanislawa 
Zoikiewskiego. -  S. 330-334; Лист запорожців до королівських комісарів, 17.Х 1619 // Ibid. -  
S. 334-338.
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документі звернену до них вимогу урядової сторони не утискувати та не кривдити 
представників інших соціальних станів.

2. Виплата жолду запорозьким козакам. Згідно з постановою комісарів, 
щорічний жолд призначено козакам Війська Запорозького без зазначення їхньої 
чисельності (аналогічний принцип закладено у Вільшанську угоду). Сума жолду 
становила 40 тис. польських злотих. Цю платню козаки отримуватимуть у Києві на 
руське свято св. Іллі, тобто 20 (30) липня, починаючи від 1619 р. У документі, 
який розглядається, зазначено, що під Білою Церквою козакам виплатили жолд, 
який передбачений умовами Вільшанської угоди (за 1618 р. вони отримали 10 тис. 
злотих і 700 «поставів» каразії; за 1619 р. -1 0  тис. злотих).

Насправді структура і сума зроблених козакам виплат були іншими. С. Жолкев
ський на той час мав у своєму розпорядженні 30 тис. злотих і 700 поставів каразії, 
які отримав для потреб комісії від коронного підскарбія. Він виплатив козакам 
20 тис. злотих за участь у польсько-московській війні 1617-1618 рр. Йдеться про так 
звану “винагороду за московські служби”. Причому коронний гетьман не хотів 
фіксувати цю виплату в офіційних документах. Він побоювався, що цим можуть 
скористатися козаки у майбутньому, висуваючи перед центральним урядом певні 
свої фінансові претензії. 10 тис. злотих і 700 поставів каразії С. Жолкевський видав 
запорожцям у рахунок річного жолду, передбаченого Вільшанською угодою. 
Нарешті, щоб заохотити козаків до виконання умов Роставицької угоди, він випла
тив їм із власних коштів (звісно, з подальшим відшкодуванням із державної 
скарбниці) близько 4 тис. злотих на утримання військових осавулів, пушкарів, 
а також артилерії. Обережний коронний гетьман подбав, щоб про це також не було 
згадано ані в “комісарському акті, ані в реверсалах”1.

Як можна переконатися, запорожцям було виплачено грошову винагороду за 
участь у московській війні; жолд за один рік згідно з умовами Вільшанської угоди; 
екстраординарну заохочувальну суму (не передбачену жодною угодою). Усі ці 
гроші, а також сукно були виплачені на усе Військо Запорозьке, власне козакам із 
“реєстру П. Сагайдачного”, тобто 10600 особам, які взяли участь у військовому 
пописі під Білою Церквою. Отже, жолд отримали аж ніяк не реєстрові козаки, яких 
у той час не існувало.

Якщо у комісарській постанові зовсім не згадано про винагороду козакам за 
їхню службу королю та Речі Посполитій під час польсько-московської війни 1617—
1618 рр., то у запорозькому листі (реверсалі) зазначено, що сума винагороди за цю 
службу, а також жолд за два роки по Вільшанській угоді становлять разом 40 тис. 
злотих і 1400 поставів каразії (із комісарської постанови випливало, що згідно
з умовами Вільшанської угоди за 1618-1619 рр. козакам був виплачений жолд 
у сумі 20 тис. злотих, а також 700 поставів каразії; із листа С. Жолкевського 
до Сигізмунда III від 21 жовтня 1619 р. -  що загальна сума усіх зроблених

1 С. Жолкевський до Сигізмунда ПІ, 21.Х 1619. -  Б. 362.
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запорожцям виплат за 1618-1619 рр., в тому числі за участь у московській війні, 
становила близько 34 тис. злотих і 700 поставів каразії).

3. Виписка козаків Ь Війська Запорозького. Ця стаття комісарської поста
нови за своїм концептуальним спрямуванням фактично була калькою відповідної 
статті Вільшанської угоди. По-перше, процедурі виписки (вилучення із реєстрових 
списків особового складу війська, що означало втрату “випшциком” козацького 
статусу) підлягали усі, кого зараховували до “несправжніх” козаків, зокрема 
ремісники, шинкарі, війти, бурмистри, волоцюги. По-друге, за критерій відповід
ності козацькому статусові брали “стаж” козакування. Якщо під час проведення 
Вільшанської комісії комісари наполягали на трьох роках (запорожці на двох ро
ках) перебування у Війську Запорозькому, що давало право залишатися козаком, 
то у жовтні 1619 р. урядова сторона домагалася збільшення цього “залікового ста
жу” до п’яти років. Водночас не було встановлено, до якої саме чисельності нале
жить скоротити козацьке військо.

Із врахуванням заяви запорозької сторони про складність проведення виписки 
через велике скупчення козаків під Білою Церквою, комісари ухвалили, що 
запорожці самостійно проведуть цей захід пізніше (його конкретну дату не назва
но). Про результати виписки, власне конкретну чисельність осіб, яких вони виз
нають гідними козацького статусу та претендентами на 40 тис. злотих жолду із 
державної скарбниці, належить повідомити королю. На підставі цього подання він 
на власний розсуд затвердить конкретну чисельність козацького реєстрового 
війська. Під час виплати жолду в Києві у день св. Іллі урядовий представник 
здійснить звірку поданих козаками реєстрових списків, аби не вийти за межі 
чисельності реєстрового війська, дозволеного королем.

Як можна переконатися, запропонований С. Жолкевським варіант скорочення 
чисельності запорожців до трьох тисяч осіб не був узятий до уваги в підсумковій 
комісарській постанові. Ніяких секретних домовленостей про це із П. Сагайдачним, 
власне, як і практичної потреби у цьому, не було. Адже комісари не робили жодного 
секрету із своєї вимоги досить радикально скоротити Військо Запорозьке. Зокрема, 
вони записали в акт урядової комісії положення про 5-річний ценз козакування. Це 
означало, що за бортом Війська Запорозького мали опинитися усі, хто прийшов до 
нього після жовтня 1614 р. Серед них напевне були і ті, хто на заклик польської вла
ди взяли участь у польсько-московській війні 1617-1618 рр.

Отже, згідно з комісарською постановою козацький статус втрачали, з одного 
боку, ремісники, шинкарі та інші “не рицарі” за колишніми заняттями, а з іншого -  
ті козаки, які прийшли до Війська Запорозького менш ніж п’ять років тому. Як це 
питання тлумачиться в запорозькому листі? У ньому висловлено згоду виписати 
“неналежних до рицарських справ людей” -  шинкарів, гендлярів та їм подібних. 
Порівняно з комісарською декларацією, у козацькому реверсалі є дещо інший 
концептуальний підхід щодо такого критерію “відбраковки”, як тривалість пере
бування у Війську Запорозькому. Йдеться про те, що претендентами на вилучення 
із реєстрових списків визнано осіб, які менш ніж п’ять років тому самовільно 
вийшли з-під юрисдикції своїх панів і стали козаками.
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Це суперечило принципу, який обстоювала урядова сторона, згідно з яким усі 
особи менш ніж із п’ятирічним стажем козакування автоматично ставали “випи- 
щиками”, адже у реверсалі насправді брали до уваги тільки відповідний термін 
давності втеч підданих від своїх панів. Якщо, приміром, колишній селянин дово
див, що утік від пана понад п’ять років тому (зробити це, вочевидь, було несклад
но, оскільки на Запорожжі не вимагали від новоприбулих документальних довідок 
про особисту свободу), то, незалежно від часу приходу до козаків, не було підстав 
його виписувати. За такого підходу до виписки правомірність перебування 
у Війську Запорозькому особисто вільних людей, наприклад шляхтичів, узагалі не 
могла бути піддана сумніву.

Отже, у реверсалі є підміна понять: замість запропонованого комісарами 
п’ятирічного терміну перебування у Війську Запорозькому як своєрідній пере
пустці до козацького стану, у запорозькому варіанті цієї договірної етапі взято за 
відповідний критерій п’ятирічний термін давності втеч підданих з-під влади своїх 
панів. Вочевидь це було зроблено свідомо -  щоб мати можливість на власний роз
суд тлумачити те, хто має право бути запорожцем.

4. Політико-правовнй статус “внпищиків” -  осіб, позбавлених козацького 
статусу. Комісари передбачили підпорядкування “випищиків” владі та юрисдикції 
старост, державців, їхніх намісників, а також панів -  “хто під ким мешкає”. Відтак 
для “випшциків” скасовували козацький військовий суд. їх було заборонено 
підгримувати тим козакам, які потрапили до урядового реєстру. Є підстави 
стверджувати, що на формулювання цієї статті вплинули стилістика і зміст проек
ту ухвали урядової польсько-запорозької комісії, затвердженої на житомирському 
шляхетському сеймику напередодні проведення Вільшанської комісії 1617 р., 
а також комісарської постанови, що увійшла до Вільшанської угоди.

Втрату “випищиками” козацьких прав і перехід їх за місцем проживання під владу 
панів, старост та їхніх намісників передбачено і в запорозькому реверсалі 1619 р.

5. Переселення у королівщннн козаків, які мешкають на волості. С. Жол- 
кевський та інші комісари стояли на тому, що особам із підтвердженим козацьким 
статусом заборонено жити на території шляхетських і церковних маетностей. Во
ни наполягали на виселенні їх у королівщини. У комісарській постанові зазначено, 
що козаки, які не вибралися із шляхетських та церковних маетностей до свята 
св. Іллі у 1620 р., будуть позбавлені козацької юрисдикції. Усі вони повинні були 
перейти під владу та юрисдикцію світських і духовних власників маєтків, на 
території яких мешкали і мали там нерухомість. Якщо козаки переселилися до за
значеного терміну в королівщини, або ж мешкали там і раніше, то на них покла
дався обов’язок шанувати владу старост і підстарост, а також при боці цих 
урядників брати участь у відбитті турецьких і татарських нападів.

Запорожці розцінили статтю постанови комісарів про обов’язкове переселення 
козаків із шляхетських та церковних маетностей у королівщини (під загрозою 
втрати ними станових прав) як кричуще порушення стародавніх вольностей і прав, 
наданих їм польськими королями. Вони застерегли, що звернуться до короля із 
проханням залишити їх при своїх традиційних привілеях. Фактично це означало,
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що запорожці відкладали виконання цієї етапі до отримання ними відповідного 
королівського рішення.

У запорозькому листі (реверсалі) внесено зміни до положення комісарської 
декларації, що нагадувало накладення на козаків боярської повинності, тобто 
обов’язок виступати при боці старост або їхніх намісників (підстарост) для 
відбиття нападів турків і татар. Як наголосили автори зазначеного документа, 
місцевим козакам при вторгненні ворога “не забороняємо вибігти проти нього при 
пані старості та підстарості, або ж із своїм отаманом, чинячи те, що нам нале
жить”. Звідси випливає, що ця стаття має тільки рекомендаційний характер. При
чому козаки могли самостійно виходити проти ворога під командуванням своїх 
отаманів. Як бачимо, ці застереження фактично нівелювали роль старост і під
старост як військових начальників для козаків.

6. Призначення запорозького "старшого”. У комісарській постанові зазна
чено: під час укладення Вільшанської угоди запорожці заявили, що “повинні мати 
з-поміж себе старшого”, який разом із козаками мусить складати присягу. Цього 
“старшого” вони отримають від імені коронного гетьмана. Утім, у жовтні 1617 р. 
запорожці щодо цього займали дещо іншу позицію. Адже у той час вони заявили 
про своє бажання “мати старшого від імені (г гашіепіа) його королівської] мці 
(милості), нашого милостивого пана, та коронного гетьмана -  нинішнього і того, 
який буде у майбутньому; котрий [старший був би] з нашого Війська -  достойний 
і до цього підготовлений, обраний ніким іншим, як нами самими і підтверджений 
паном коронним гетьманом”1. Тобто, король та коронний гетьман визначали 
(згідно з формулюванням комісарів 1617 р. -  “подавали”)2 того, хто повинен бути 
запорозьким гетьманом, козаки його обирали, а коронний гетьман затверджував.

Той факт, що у жовтні 1619 р. С. Жолкевський та інші члени урядової комісії 
свою тезу про запорозького гетьмана, який “має бути від імені (г гашіепіа) 
йогомосці пана коронного гетьмана”, а також тезу про обрання запорожцями 
гетьмана подали в одному тематичному ключі та політико-правовому контексті, 
може сигналізувати принаймні про загалом терпиме сприйняття комісарами пер
спективи обрання запорозького “старшого” самими козаками -  за умови схвалення 
і затвердження відповідної кандидатури польською владою. У комісарській 
постанові зазначено, шо цей “старший” підгримує серед запорожців порядок 
згідно з укладеними польсько-запорозькими угодами; його обов’язком є повне 
знищення козацьких морських човнів; із питань військової служби з ним контак
тують король та коронний гетьман.

Щодо запорожців, то вони загалом погодилися із запропонованим комісарами 
порядком утвердження на своєму уряді “старшого”. Водночас козаки зробили що
до цього певні уточнення. Якщо у комісарській постанові йшлося про те, що коза-

1 П. Сагайдачний до королівських комісарів, 31.Х 1617 // Pisma Stanislawa 2olkiewskicgo. -
S. 320.

2 Декларація королівських комісарів С. Жолкевського, Я. Даниловича, С. Конецьпольського 
та Я. Жолкевського, 28.Х 1617 // Ibid. -  S. 316.
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ки отримують “старшого” не інакше, як від імені коронного гетьмана, то у запо
розькому реверсалі це розглянуто насамперед як прерогатива короля, а вже 
потім -  коронного гетьмана (“Не заперечуємо проти того, щоб їх милості включи
ли до комісії [те], щоб ми мали собі старшого, [на кшталт того] яким був колись 
небіжчик пан Орішовськиб, від імені (г іашіеша) його королівської милості, 
нашого милостивого пана і йогомості пана гетьмана”).

Схоже, що обстоюючи зазначений вище принцип легітимації “старшого”, 
запорожці хотіли спертися на королівську владу як певну політичну противагу 
коронному гетьманові. Хоч би там як, а під час проведення Роставицької комісії 
питання про офіційне визнання польською владою чинного на той час запорозько
го гетьмана П. Сагайдачного не було вирішено. Козаки зазначили у своєму листі, 
що коронний гетьман не став їм призначати (“гаіапошаб”) “старшого” і мав звер
нутися із цим до короля на найближчому сеймі. Водночас вони застерегли, що 
пошлють на цей сейм послів від Війська Запорозького із певними проханнями та 
висловили сподівання, що остаточне рішення щодо “старшого” прийме король*.

7. Політико-правові гаранти щодо дотриманая польсько-запорозької 
угоди. Комісари пообіцяли і запевнили від імені короля, що ця польсько- 
запорозька угода непорушно дотримуватиметься у всіх її пунктах. Вони підписали 
угоду та приклали до неї свої печатки. Комісари висунули вимогу, щоб “старший” 
П. Конашевич разом із старшиною та козаками Війська Запорозького склали при
сягу на дотримання угоди.

У запорозькому листі зазначено, що козаки підгвержують своєю присягою 
ухвалені пункти угоди, а також подають відповідно оформлений документ із 
військовою печаткою та підписами запорожців, які були при підписанні та “уміли 
писати”. Писар зачитав текст присяги і козаки присягнули усно, вигуками (через 
акламацію). Тим часом “старші, осавули, полковники” скріпили свою присягу 
власноручними підписами. Серед тих, хто поставив підписи під реверсалом, були 
“старший” П. Конашевич, осавул Війська Запорозького Григорій Затеркевич (За- 
тиркович?), військовий писар Лаврентій Пашковський, а також ще одинадцять 
осіб. Судячи з усього, це були переважно полковники (прикметно, що під Білою 
Церквою у той час було одинадцять полків): Ян Лрич, Михайло Воловець (Воли
нець?), Тишко Бобель (Боболь?), Станіслав Золчовський (Яблонський?), Дмитро 
Іірецлавець, Ян Бачинський, Ян Костжевський, Мартин Пневський, Олександр 
Качковський, Іван (Павло?) Гайдученко та Ілля Ільницький. Запис про це було 
зроблено у Київських гродських книгах1.

* Як можна судити, окреслені у запорозькому листі рицарські чесноти та ділові якості, носі
єм яких належало бути “старшому”, були зроблені з прицілом на конкретну кандидатуру. Адже 
ідеальний, на думку запорожців, “старший” мусив не тільки дбати про козацьку славу, засвідчену 
на ниві рицарського служіння королю та Речі Посполитій, а й уміти домовитися про їхні потреби
з королем -  якраз цим і вирізнявся П. Сагайдачний (Лист запорожців до королівських комісарів, 
17.Х 1619. -Б . 338).

1 Лист запорожців до королівських комісарів, 17.Х 1619. -  338; ВіЬІіоіека Яасг. -  Иср5. -
№ 139. -  Б. 290; С. Жолкевський до Л. Гембіцького, 21.Х 1619 // АвАБ. -  Ехйапеа. -104/63.
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Якими були головні практичні результати Роставицької комісії? Як можна бу
ло переконатися, стратегічною метою урядової комісії з козаками, що відбулася 
у жовтні 1619 р., було забезпечити для польської влади дієвий контроль над козац
твом та покласти край його “свавіллю”, насамперед морським походам проти Ту
реччини і конфліктам із шляхтою. Відтак королівські комісари планували, зокре
ма, помітно скоротити чисельність козаків, вигнати їх зі шляхетських маєтків 
у королівщини, сформувати з них із виразно жандармською метою 3-тисячний 
реєстровий військовий контингент.

Прагнення комісарів у повному обсязі реалізувати програму урядової комісії 
зустріло активну протидію з боку запорожців на чолі з П. Сагайдачним. Вони, се
ред іншого, вносили свої контрпропозиції, що значною мірою відображали інтере
си “старовинних козаків”, наполягали на відтермінуванні певних статей майбут
ньої угоди, переадресовували спірні питання на розгляд королівської влади.

Отже, під час переговорів урядової та запорозької сторін було підписано уго
ду. Насамперед вирізнимо принципові положення цієї угоди, щодо яких сторони, 
які її уклали, дійшли порозуміння. Йдеться насамперед про регламентацію службо
вих обов’язків, визначення місця служби та окреслення зобов’язань козаків, яких 
уряд збирався взяти на постійну військову службу: сторожова і розвідувальна 
служба, оборона переправ; постійна дислокація на Запорожжі; недопущення напа
дів козаків на сусідні країни, особливо морських походів з Дніпра проти Туреччи
ни; повне знищення військового морського флоту запорожців. Комісари та запо
рожці погодилися, що жодц козакам Війська Запорозького становитиме 40 тис. 
злотих, його видаватимуть на руське церковне свято св. Іллі у Києві, а також що 
“випищики” втратять козацький статус і перейдуть під владу своїх колишніх панів 
та місцевих урядників. Комісари та запорожці дійшли згоди щодо процедури, яка 
підтверджувала дотримання ними умов Роставицької угоди (з боку козаків це бу
ло, зокрема, складення присяги).

Положення, щодо яких виникли розбіжності між польською і запорозькою 
сторонами, стосувалися насамперед виписки козаків із Війська Запорозького. Як 
уже зазначено, згідно із комісарською постановою козацький статус втрачали, по- 
перше, “не рицарі” за своїми колишніми заняттями (ремісники, шинкарі та ін.), по- 
друге, усі особи, які пробули у Війську Запорозькому менш ніж п’ять років. Якщо 
у запорозькому реверсалі було схвалено пункт про виписку “не рицарів”, то щодо 
положення комісарської постанови про п’ятирічний термін козакування як 
критерій залишення чи вигнання певної особи із Війська Запорозького зроблено 
істотне застереження: виписці підлягають запорожці, які менш ніж п’ять років то
му утекли від своїх панів і стали козаками.

Відмінність позицій сторін, які підписали угоду, простежується з питання про 
проживання козаків на волості. Комісари були за переселення козаків у коро
лівщини та підпорядкування їх у військовому плані місцевим старостам та під
старостам, запорожці ж із цим не погоджувалися. Як можна було переконатися, не 
є однаковою також і позиція урядової та запорозької сторін щодо легітимації запо
розького “старшого”.
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Усе це вказує на те, що укладена 8-17 жовтня Роставицька угода була 
внутрішньо суперечливим і значною мірою декларативним документом, у якому, 
головно, засвідчено наміри урядової та запорозької сторін. Комісари не змогли до
могтися створення козацького реєстрового війська. Як випливає із Роставицької 
угоди, це завдання відкладено на майбутнє. Ішлося про те, щоб, по-перше, запорозь
ка сторона самостійно здійснила скорочення Війська Запорозького до оптимальної, 
на її погляд, чисельності. По-друге, на основі відповідного подання запорожців 
король на свій розсуд повинен був затвердити чисельність козацького реєстру.

Чи означало це за умови реалізації зазначеного плану (приміром, на основі 
пропозиції С. Жолкевського про взяття на державну військову службу 3 тис. козаків), 
що усі запорожці, які опинилися за межами реєстрового війська, повинні були втрати
ти козацький статус? Цього із тексту Роставицької угоди прямо не випливає. Адже 
у ній ідеться не тільки про реєстровців, місцем служби яких є Запорожжя, а також 
вшшщиків, які втрачають козацький статус. У цьому документі регламентовано ще 
й політико-правовий статус тих повноправних козаків, яким належить мешкати виня
тково у королівщинах і ходити на воєнні виправи при старостах та підстаростах. За 
цими козаками мали пильнувати реєстровці, аби вони не ходили у морські походи.

Прикметними щодо цього є деякі політичні оцінки та прогнози С. Жолкевсь
кого, зроблені ним по гарячих слідах укладення Роставицької угоди. 21 жовтня він 
написав листа В. Гембіцькому із військового табору над р. Роставицею. Натякаю
чи на власні визначні заслуги під час проведення комісії, С. Жолкевський доводив, 
що, мовляв, бойова готовність комісарського війська справила на запорожців на
лежне враження, через що вдалося уникнути кровопролиття й “добрими способа
ми” дійти згоди. Він писав, що козаки, яких начебто було декілька десятків тисяч, 
уже розійшлися хто куди, а залишилося їх тільки неповних 7 тисяч. Коронний 
гетьман був упевнений, що і це число козаків буде зменшено, оскільки вони таки 
дотримуватимуться угоди. Водночас він зазначав, що, якщо виникне потреба за
хищати Річ Посполиту від ворога, можна буде легко зібрати запорожців не тільки 
у такій самій чисельності, як восени 1619 р., а й у ще “більшій громаді”. 
С. Жолкевський надіслав В. Гембіцькому та чільним польським сенаторам примі
рник угоди з підписами і печатками комісарів, а також заприсяжений козаками 
реверсал із печаткою Війська Запорозького та підписами старшин, які склали при
сягу з дотриманням формальних процедур (рядові присягнули усно)1.

Як бачимо, попри заявлену під час польсько-запорозьких переговорів вимогу 
обмежити чисельність майбутнього реєстрового війська трьома тисячами осіб, 
С. Жолкевський не розглядав укладену Роставицьку угоду як політико-правовий 
інструмент для радикального, фактично катастрофічного для запорожців скоро
чення їхнього війська. Навпаки, у своїх воєнно-стратегічних розрахунках він ро
бив ставку на велике козацьке військо, яке відіграватиме істотну роль в обороні 
шляхетської держави від зовнішнього ворога.

1 С. Жолкевський до Л. Гембіцького, 21.Х 1619 // АОАБ. -  Ехйапеа. 104/63.
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Порівняно зі С. Жолкевським, значно меншим оптимістом щодо практичної 
реалізації Роставицької угоди, згідно з якою мало бути створене невелике реєстро
ве військо з щорічним жолдом у 40 тис. злотих, був Т. Замойський. Через кілька 
днів по укладенні цієї угоди він також написав листа до В. Гембіцького. Серед 
іншого, Т. Замойський звернув увагу на труднощі та небезпеки практичного 
здійснення виписки козаків із Війська Запорозького. Оскільки було вирішено, шо 
запорожці самі займатимуться своїм скороченням, то він висловлював сумнів 
у спроможності проурядової меншості усунути від служби Речі Посполитій 
більшість козаків. Автор листа до В. Гембіцького вбачав вихід з цієї ситуації 
у тому, щоб коронний гетьман надав воєнні підкріплення лояльно налаштованим 
до польської влади запорожцям1.

Тим часом, не минуло і місяця після укладення Роставицької угоди, як С. Жол- 
кевський писав Сигізмунду III про її чудові плоди. За словами коронного гетьма
на, запорожці “прогнали від себе значну частину («хуі^ІЦсг^с») [козаків] і в усьо
му, як з нами постановили, показують себе слухняними. Обивателі Київської 
землі, скинувши завдяки ласці і старанню Вашої Королівської Милості зі свои 
ший таке тяжке ярмо, тепер ніби ожили”2. Утішений покладливістю П. Сагайдач
ного, С. Жолкевський дав знати великому візирю Мехмеду-паші*, що відтепер, мов
ляв, можна забути про морські походи запорожців проти Османської імперії, бо ко
заки вже “ніколи не ходитимуть на Чорне море, коли ж і човни, на яких перед тим 
ходили на море, зіпсовані і попалені”3. Відомості про запорозького “старшого”, який 
“їздив на Низ, попалив і понищив човни”, мав і литовський магнат Януш Радзівілл4.

Справді, ці повідомлення були пов’язані з реальними подіями. П. Сагайдачний 
здійснював і виписку козаків із Війська Запорозького, і намагався контролювати 
запорозький флот. Утім, він був неспроможний виконати умови Роставицької уго
ди у тому обсязі, що був нею передбачений. Після укладення Роставицької угоди 
П. Сагайдачному, щоб утриматися на гетьманському посту у Війську Запорозько
му, потрібно було пройти між Сциллою і Харибдою бунтівних настроїв “випшци- 
ків”, розчарування “старовинних” запорожців крахом ілюзій про 10-тисячний уря
довий козацький реєстр, а також лояльністю до політичного режиму Речі Поспо
литої. Як буде показано нижче, урешті-решт П. Сагайдачний вкотре втратив 
гетьманську булаву. Видається очевидним, що спроба “старовинних” запорожців

1 Т. Замойський до JL Гембіцького, 24.Х 1619 // AGAD. -  Extranea. 104/63.
2 С. Жолкевський до СигізмундаШ, 15.ХІ 1619 // Жерела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  

С. 205.
* Цього листа не датовано. У ньому згадується про відправку до Константинополя польсь

кого посла Ієроніма Огвіновського, який у 1619 р. відбув туди з дипломатичною місією вже після 
Роставицької угоди (Podhorodecki L. Stanislaw Koniecpolski ok. 1592-1646. -  Warszawa, 1978. -
S. 61). Звідси випливає, що С. Жолкевський, який у своєму листі до Мехмеда-паші згадував, 
окрім іншого, про приборкання “свавільних козаків частково шаблею, частково добрими спосо
бами”, мав на увазі Роставицьку угоду. Тобто, цього листа написано вже після її укладення.

3 С. Жолкевський до Мехмеда-паші, без дати // Pisma Stanislawa Zotkiewskiego. -  S. 358.
4 Грушевський M. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 386. Примітка.
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1619 р. корпоративно здобути політико-правове визнання з боку шляхетської дер
жави не увінчалася успіхом не через те, що П. Сагайдачний та його соратники 
припустилися якихось фатальних помилок на переговорах із комісарами. Якщо 
взяти до уваги безрезультатність спроби запорожців утвердитися у політичній 
системі та соціальній структурі суспільства Речі Посполитої і на початку 1630-х 
рр. (у той час вони домагалися зрівняння у правах із шляхтою щодо обрання коро
ля -  про це йшлося у частині першій, розділ III), то стає зрозумілим: неподолан
ною перешкодою для цих прагнень козацтва була політична система країни. Адже 
вона була покликана обслуговувати лише нобілітет і в ній не могло бути гідного 
місця для непривілейованих станів. Відтак дедалі більше накопичувалося невдо
волення українського козацтва політичним режимом Речі Посполитої.

Є підстави стверджувати, що Роставицька угода не могла задовольнити жодну 
із сторін, які її уклали. Адже королівські комісари не домоглися того, щоб у ній 
чітко було зафіксовано чисельність реєстрового війська. їм не вдалося негайно 
загнати запорожців у своєрідну станову резервацію на волості -  королівщини, 
а також повернути ’’випищиків” під владу панів та місцевих урядників. Якщо це 
розглядати як тактичний успіх запорожців на переговорах із комісарами, то він 
вочевидь мало втішав П. Сагайдачного та його близьке оточення. Адже найбільш 
дошкульні для козаків положення Росгавицької угоди, на яких наполягали 
комісари, були не скасовані, а тільки відтерміновані. До того ж, зазнала краху 
спроба домогтися політичного компромісу із польською владою щодо взяття на 
державну військову службу “старовинних” запорожців, політичною платою за що 
мав стати їх розрив із “новітніми” козаками.

Щоправда, польська влада мала можливість тлумачити і коригувати цю угоду 
згідно зі своїми актуальними політичними інтересами, адже договірні статті, які 
постали у комісарському акті та запорозькому реверсалі, були досить суперечливі, 
містили двозначні формулювання, а щодо окремих із них остаточне рішення було 
за королем. Як уже зазначено, по завершенні Хотинської війни, тобто через два 
роки по укладенні Росгавицької угоди, Сигізмунд III спирався на Роставицьку 
угоду, щоб реалізувати програму тотального скорочення чисельності козаків Вій
ська Запорозького. Тим часом запорожці воліти розглядати цю угоду як таку, що 
втратила чинність.

4. Рішучий поворот у боротьбі за конфесійні права православних

Як уже зазначено, вірогідно наприкінці червня або ж на початку липня 1619 р. 
в урочищі Маслів Став відбулася козацька рада, на якій П. Сагайдачний -  вираз
ник інтересів так званих старовинних козаків, тобто насамперед досвідчених вої
нів, ветеранів, які були носіями та хранителями традицій запорозького товари
ства, -  у запеклій боротьбі повернув собі гетьманську булаву, котру в нього напе
редодні відібрав був Дмитро Барабаш. Головним суперником П. Сагайдачного ви
ступив Я. Бородавка, якого підтримували “нові” козаки -  покозачені селяни та 
міщани. Згідно з інформацією про цю раду П. Пачинського, козаки “присягалися
404



Частина друга. Відновлення православної церковної ієрархії. ..

там стояти разом аж до смерті, добиваючись заслуженого й обстоюючи свою ста
рожилу віру”.

Отже, попри боротьбу на цій раді різних угруповань козаків-виборців, запо
рожці по обранні нового гетьмана виявили рішучу одностайність не тільки в об
стоюванні свого права на “заслужене” (винагороди за участь у польсько- 
московській війні 1617-1618 рр.), а й в  обороні Православної церкви та віри. Те, 
що на раді на Масловому Ставі козаки Війська Запорозького зробили важливий 
політичний вибір -  заприсяглися покласти життя, захищаючи “свою старожитну 
віру” -  вочевидь істотно вплинуло на перебіг боротьби у Речі Посполитій довкола 
православного конфесійного питання.

Щоправда, подібні заяви лунали від очіпьників Війська Запорозького і 1610 р. — 
за гетьманства Г. Тискиневича. Проте ці заяви насправді були спричинені конкре
тними регіональними утисками православного духовенства і переважно відобра
жали політичні наміри запорожців у конфесійній сфері. З огляду на специфіку то
гочасного поточного моменту в Україні не йшлося про цілеспрямовану програму 
боротьби запорожців за поновлення прав Православної церкви, втрачених нею 
у постберестейський період. Не в останню чергу це було зумовлено розпорошеністю 
козацьких сил, втягнутих у події московської Смути. Причому якщо одні козаки 
прямували на московські землі, то інші здійснювали бойові походи в інші краї. Зок
рема, очевидно у серпні 1609 р. запорозьке військо під командуванням гетьмана Ка- 
леника та осавулів Хвостика і Васюти напало на Бабу (Бабадаг), що над Дунаєм. Цей 
похід виявився для них невдалим. Зазнавши дошкульних втрат (серед убитих були 
запорозькі провідники), козаки відступили. Вже по поверненні в Україну вони обра
ли собі нового гетьмана -  Грицька Каневця (судячи з усього, останній та Григорій 
Тискиневич -  одна і та сама особа) й оголосили загальну мобілізацію волосного ко
зацтва через загрозу великого татарського нападу на Україну1.

У той час, як 1610 р. гетьман Г. Тискиневич надсилав із Запорожжя до Києва 
письмові попередження, аби остудити запал А. Грековича у його бажанні підкори
ти київське православне духовенство владі уніатського митрополита, близько 
15 тис. запорожців під командуванням старшого полковника Андрія Гунченка 
воювали на московських землях. Відтак через відсутність в Україні значних коза
цьких сил для запорозької влади не тільки було проблематичним цілеспрямовано 
й систематично обстоювати права Православної церкви, а й стримати зрослий на
тиск татар на українські землі. Як повідомляв 1610 р. князеві Янушу Острозькому 
його слуга з Вільшанки Я. Тулковський, в українських містах вельми скоротилося 
населення, оскільки “ті, які кращі, пішли на Москву”. Не дивно, що татари почу
валися безкарно й чинили напади на українські поселення. Спроби Я. Тулковсько- 
го разом із богуславським стражником, а також ще з одним князівським слугою 
організувати оборону були марними, оскільки з навколишніх міст ніхто не

1 Я. Курцевич Булига до Я. Острозького, 13.ІХ 1609// АбАБ.-АРЬ.-Шсрь № 1547.-8.1.
2 А. Гунченко до Л. Сапєги, 2.V I1610 // ВМо№ка Яасг. -  Шфв. № 88. -  Б. 146.
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прийшов їм на підмогу, посилаючись на масовий вихід жителів у Московську 
державу. Я. Тулковський побоювався, що якщо рух населення на московські землі 
не припиниться і козаки (а також вочевидь міщани), котрі ще залишилися, і собі ру
шать у похід, то “через вихід людей з України мало яке місто вчинило б опір непри
ятелю”1. Того ж таки року тільки з Корсуня на Москву виступили близько 2 тис. 
козаків. Тим часом татари не припиняли своїх набігів. Так, упродовж одного місяця 
1610 р. вони тричі нападали на Богу слав та його околиці. Вони захопили в полон 
понад 800 людей, забрали багато коней, овець, іншої худоби, знищили вогнем хуто
ри, а також спалили і витоптали поля з урожаєм, ставиш на них своїм кошем2.

Наприкінці другого десятілітгя XVII ст. політична розстановка сил в Україні 
змінилася порівняно з часами участі запорожців у подіях московської Смути. 
Адже з Московської держави повернулася додому велика маса українських коза
ків. Причому до влади у Війську Запорозькому прийшли провідники, насамперед 
П. Сагайдачний, котрі твердо тримали політичну лінію на захист Православної 
церкви. Звісно, це змінило соціально-політичну ситуацію для православного табо
ру. Адже фактичне взяття у цей час Військом Запорозьким під свою протекцію 
Православної церкви означало, що православні, які обстоювали свої конфесійні 
права, радикально посилили свої позиції завдяки опорі на політично організовану 
й потужну з воєнного погляду козацьку силу. Причому рішучий поворот до ПОЛІ
ТИКИ активної підтримки Православної церкви визначився вже напередодні походу 
1618 р. козацького війська на чолі з П. Сагайдачним у Московську державу на до
помогу королевичу Владиславу. Вже в той час запорожці поставили перед польсь
ким урядом вимогу не порушувати їхнє право сповідувати православну віру, до 
чого, наполягали вони, призводить наступ унітів на Православну церкву3.

Проправославна політична активність запорожців, продемонстрована ними по 
поверненні з польсько-московської війни -  під час ради наприкінці липня -  на по
чатку червня 1919 р. на Масловому Ставі, не послаблювалася і в подальшому. Че
рез декілька тижнів, орієнтовно 30 липня, П. Сагайдачний скликав у Києві козаць
ку раду на представницькій основі (її учасниками стали делегати, обрані від “ста
ровинних” козаків). Учасники цієї ради, серед іншого, поклялися “на голій шаблі, 
покладеній на столі: що не мають відбігати з купи, іти всюди, куди піде гетьман
і все чинити, що [він] накаже -  чи добре, чи зле”4. Можна припустити, що вислов
лена козаками рішучість добиватися своїх цілей у цьому разі стосувалася також 
підтримки ними Православної церкви, що вони підтвердили на попередній раді.

Отже, приблизно від літа 1619 р. в Україні прискорився політичний процес, 
що згодом уможливив відновлення православної церковної ієрархії. Поштовхом 
до цього послужили козацькі ради на Масловому Ставі та у Києві. Адже схвалена 
на них політична програма засвідчила рішучість запорожців захищати і мати під

1 Я. Тулковський до Я. Острозького, 22.У 1610// АОАБ. - АРЬ. -Якрв. № 1580. -  Б. 1.
2 М. Шушкевич до Я. Острозького, 1610 // АбАІ). -  АРЬ. -  Якрв. № 1576. -  Б. 1.
3 Я. Ловіцький до Л. Гембіцького, 6.V II1618 // АбАІ). -  Ех&апеа. 98/62.
4 П. Пачинський до Т. Замойського, 9.VIII1919 // АОАО. -  Аг. -  Юсрв. № 737. -  Б. 59.
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своєю опікою Православну церкву. У православних церковних та світських колах 
Києва з’явилася надія відновити вищу ієрархію Православної церкви. Вже 3 лис
топада 1619 р. представники зазначених кіл звернулися до київського воєводи То
мата Замойського з петицією, фактично адресувавши її польському королю, сена
ту та сейму, з вимогою відновити православну церковну ієрархію1

Хто був причетним до написання цієї петиції? Відповідь на це запитання дасть 
можливість визначити політико-організаційне ядро руху за відновлення правосла
вної церковної ієрархії. Можна буде спробувати з’ясувати і те, у якій проекції що
до цього ядра перебували провідники Війська Запорозького. Світло на це певною 
мірою проливає інформація, що міститься у заключній фразі згаданого документа. 
Отже, звертаючись до київського воєводи (очікуваного посередника між право
славними колами, які стояли за петицією і польським королем та іншими центра
льними інститутами політичної системи Речі Посполитої), автори цього звернення 
себе позначили так: “Вашої вельможності, нашого милостивого пана, безустанні 
богомольці і найнижчі слуги. Усі разом християни руського народу, духовні і світ
ські київські обивателі релігії Східної Церкви підпорядкування святого отця Конс
тантинопольського патріарха”1

Ужитий на передньому плані у наведеній фразі соціально-становий визначник 
“безустанні богомольці” (Ік^огшкНсу и8Іа\уісгпі) вказує на те, що текст петиції 
написаний особами, які представляли київське духовенство. Хто ж міг бути цими 
особами? Можна впевнено стверджувати, що чільною постаттю в цьому випадку 
був перший ректор Київської братської школи Іван Борецький, який 1619 р. прий
няв чернечий постриг під ім’ям Іова і став ігуменом Київського Свято- 
Михайлівського монастиря. На чому ґрунтується це припущення? По-перше, Іов 
Борецький часто завершував свої листи висловами на кшталт “покірно доброзич
ливий богомолець”, “вірно доброзичливий богомолець”, “безустанний богомо
лець”, а по-друге, що головне -  наявні у цих листах автографи Іова Борецького 
ідентичні з підписом, поставленим під текстом петиції від листопада 1619 р.3

Ще одним ключовим соціально-становим визначником, що фігурує у кінцівці 
петиції від 3 листопада 1619 р., був термін “обивателі” (польськ. оЬумаїеІ -  грома
дянин). У тогочасних документах він служив для позначення представників шля
хетського стану. Це добре бачимо, приміром, із фрагмента вступного протоколу 
універсала київського воєводи Т. Замойського (1627) до шляхетства Київщини: 
“усім людям шляхетського стану, обивателям Київського воєводства”4 Поняття 
“вільний обиватель” було тотожним поняттям “вільний поляк”, “вільний шляхтич”

1 Усі разом християни руського народу, київські обивателі до Т. Замойського, 24.Х (З.Х1) 
1619.-S . 8-9.

2 Ibid. -  S. 9.
3 І. Борецький до К. Радзівілла, 2.ІХ 1622 // AGAD. -  AR. -  Dz. II. -  Rkps. № 837. -  S. 1; ЗО.VI 

1623 // Ibid. -  Dz. II. -  Rkps. № 859. -  S. 2; 24.VIII1624 // Ibid. -  Dz. V. -  Rkps. № 1150. -  S. 3.
4 Універсал T. Замойського до сановників, урядників та усіх людей шляхетського стану, 

обивателів Київського воєводства, травень 1627 // AGAD. -  AZ. -  Dz. I. Rkps. № 289. -  S. 75.
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і несло в собі змістове навантаження, пов’язане зі шляхетськими релігійними во- 
льностями1.

Отже, восени 1619 р. роль ідейного натхненника та організатора політично за
барвленого руху православного духовенства (серед яких вочевидь були священики 
київських храмів, про яких ішлося вище, а також ченці монастирів Києва) і шляхти 
за відновлення вищої ієрархії українсько-білоруської Православної церкви взяв на 
себе І. Борецький. Те, що він назвав подавцями петиції від 3 листопада представ
ників шляхетського стану, було продуманим політичним кроком. Адже саме шля
хетські скарги, а також вимоги до короля щодо дотримання ним правових норм та 
зобов’язань мали найбільшу вагу для влади Речі Посполитої. Водночас І. Борець
кий у цьому випадку представляв політичні позиції не лише духовенства і шляхти, 
а й інших станів українського суспільства. Показовим тут є те, що, звертаючись із 
проханням до Т. Замойського донести зміст петиції до короля, сенату та усього 
шляхетського загалу Речі Посполитої, він наголошував, що посередництво київсь
кого воєводи потрібне “тутешнім обивателям духовного і світського станів”, а та
кож “посполитому руському народові”2.

Звідси напрошується висновок, що, окрім представників православного духо
венства і шляхти, рух за відновлення православної церковної ієрархії підгримува
ли принаймні київські міщани. Найактивніше -  ті з них, які були членами Київсь
кого Богоявленського братства. Осторонь цього руху не могли стояти і козаки, 
котрі, як можна було переконатися, вирізнялися своїм радикалізмом. На той час 
вони набули достатнього досвіду практичної підтримки Православної церкви. 
Можна вважати безсумнівним, що ідею відновлення православної церковної ієрар
хії поділяв П. Сагайдачний, який у червні 1618 р. як гетьман від імені усіх запоро
жців висунув перед польським урядом вимогу покласти край утискам Православ
ної церкви та насильницькому насадженню унії, розглядаючи це як умову участі 
запорожців у московському поході на підтримку королевича Владислава. На коза
цьких радах, що відбулися влітку 1619 р. на Масловому Ставі та у Києві, цей запо
розький гетьман зробив свій внесок у те, що Військо Запорозьке взяло під свій 
захист Православну церкву в Речі Посполитій. Проправославну конфесійну нала- 
штованість П. Сагайдачного (а також його наступника на гетьманському посту -  
Я. Бородавки) переконливо підтверджує їхня політична поведінка після приїзду 
в Україну 1620 р. Єрусалимського патріарха Феофана. Отож, не могло бути нічого 
дивного в тому, що П. Сагайдачний у своїй конфесійній політиці робив поправку 
на політичні позиції тих проправославних представників політичних кіл в Україні, 
котрі стояли за петицією від 3 листопада 1619 р. Не виключено, що і сам запорозь
кий гетьман мав причетність до появи цього документа. Адже у нього загалом бу
ло цілком достатньо часу (понад два тижні), щоб після укладення Роставицької

1 Ораііткі Е. Ор. сй. -  Б. 83.
2 Усі разом християни руського народу, духовні і світські київські обивателі релігії Східної 

Церкви до київського воєводи, 24.Х (З.ХІ) 1619. -  Б. 8.

408



Частина друга. Відновлення православної церковної ієрархії...

угоди прибути на початок листопада до Киева, а потім встигнути організувати по
хід запорозького війська на кримські улуси у другій половині цього ж місяця.

Автори названого вище документа виступали, отже, від імені шляхти та інших 
соціальних станів, що творили православну віросповідну спільноту так званого 
руського народу. Вони просили київського восводу стати у їхній справі посеред
ником між ними та центральними інститутами політичної системи Речі 
Посполитої: “нам, тутешнім обивателям, станам духовним і світським та руському 
посполитому народові... зволь, ваша милосте, бути посередником до Й[ого] 
Королівської] М[илості] і до сенату, і Речі Посполитої*”. Прикметно, що подавачі 
петиції, аби засвідчити вірність православній традицій, датували її за юліанським, 
а не григоріанським календарем (“24 жовтня місяця згідно із старим календарем”), 
що, до речі, відповідало практиці використання календаря православними меш
канцями тогочасного Києва. Як зауважив щодо цього П. Пачинський у листі до 
Т. Замойського, “Не знаю, якого додержуватися календаря -  вони (київські 
міщани. -П . С.) кажуть, що старого”1.

Петиція І. Борецького та його однодумців фактично являла собою ідейний 
маніфест учасників боротьби за відновлення вищої ієрархії Православної церкви. 
Наведемо окремі місця цього документа, що дасть можливість скласти уявлення 
про аргументи та спосіб політичного мислення його авторів. Отже, І. Борецький зі 
своїми соратниками виходили з того, що фактом є “насильство і скрутне станови
ще” православної віри у Речі Посполитій. Відтак вони зверталися до київського 
воєводи з такими словами: “У цій ж бо релігії терпимо внутрішнє і зовнішнє най
перше явне насильство та утиск. Що Й[ого] Королівська] М[илість] не дозволяє 
нам мати київського митрополита, який був би висвячений від нашого святого от
ця константинопольського патріарха, як мали [те] від шістсот літ і більше того -
з часу нашого охрещення від константинопольської апостольської столищ. 
А в інших воєводствах наших батьків і братів примусом, владою світських урядів 
відвертають від віри і підбивають під римських духовних, що нам діється всупереч 
духовним канонам і постановам, також супроти посполитого права, привілеїв 
і конституцій, які нам служать і стверджені присягами славної пам’яті польських 
королів та довготривалим і спокійним володінням упродовж шістсот літ. Щодо 
усього цього впродовж кільканадцяти років, тобто з часу відступництва від нас 
деяких начальників [через] страх покарання від найзверхнішого пастиря св. отця 
константинопольського патріарха, спільно з іншими воєводствами і повітами чи
нимо подання і постулати на сеймиках і на сеймах... звертаємося за дозволом [ма
ти] єпископів і митрополита як перед тим. А відтак покірно і принижено проси
мо.., щоб ваша вельможність зволив за нас люб’язно поклопотатися [перед] И[ого] 
Королівською] М[илістю], пресвітлим сенатом і Річчю Посполитою, щоб згідно із 
звичаєм наших прав і давнім володінням та згідно із сеймовими обіцянками зволе-

* У цьому випадку Річ Посполита означає сейм. Таким було одне із значень поняття “Річ 
Посполита”, що було в політичному лексиконі шляхти {Ораішкі Е. Ор. сії -  Б. 29).

1 П. Пачинський до Т. Замойського, серпень (після 9. VIII) 1619. -  Б. 55.
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но [було] нам дозволити [мати] і наших старших: через наше обрання згідно із си
нодальними актами”1.

Як бачимо, складачі петиції наголосили на фактах релігійних утисків та пору
шення конфесійних прав православних у Речі Посполитій, насамперед на тому, що 
польський король не дає дозволу на висвячення Константинопольським патріар
хом Київського митрополита, якого вони мали згідно з давньою церковною тради
цією. Тим часом подібний стан речей суперечить як церковним канонам і постано
вам, освяченій віками вітчизняній церковно-релігійній практиці, так і правам та 
привілеям української шляхти, на дотримання яких, серед іншого, присягали свого 
часу польські королі.

Виходячи з цього, а також беручи до уваги відповідні сеймові обіцянки пра
вославним шляхтичам, автори петиції вимагали від польської влади дозволити 
православним самостійно обирати митрополита та єпископів на основі синодаль
них актів. Ішлося, власне про те, що православні мають право самостійно обирати 
кандидатури на Київського митрополита та єпископів із подальшим їх висвячен
ням за канонами Православної церкви.

Простіше кажучи, І. Борецький та його соратники заявили про свій намір, 
а також право самостійно обрати духовних провідників Православної церкви. 
У документі, що розглядаємо, особливо наголошено на моральних первнях, якими 
керувалися ініціатори православного церковного відродження: обстоювання “пра
вдивої віри”, “святої старожитності”, “духовного порядку”, турбота про порятунок 
душі. Зроблено також прикметне застереження щодо того, що нехтування викла
деними у петиції вимогами може спричинити вибух гострого конфлікту на релі
гійному ґрунті у суспільстві*. У цьому можна вбачати свідчення того, що автори 
петиції розглядали відновлення православної церковної ієрархії як справу, що сто
сується інтересів та відповідає прагненням широких кіл пастви Православної цер
кви, серед якої вочевидь були і козаки.

Судячи з того, як розвивалися події з висвяченням православних церковних 
ієрархів уже через кілька місяців після появи київської петиції православних, 
І. Борецький та його однодумці навряд чи сліпо вірили, що польська влада гаряче 
підтримає поданий ними документ. їхня петиція вочевидь була наперед продума

1 П. Пачннський до Т. Замойського, серпень (після 9.VIII) 1619. -  8.55.
* Про зростання напруги серед православних через конфесійні утиски в київській петиції пра

вославних зазначено таке: “Нові сектанти мають у Короні своїх старших і завжди для них [є] віль
ний в’їзд і виїзд. Далеко більше має служити та вольність нам, [як таким, що] мають міцні основи 
завдяки правам і привілеям, при яких і при правдивій вірі маємо стояти; нам не можна відступати 
[від] святої нашої старожитності і приєднуватися до тих, які приходять з Риму. Від цього дві [речі] 
нас остерігають. Небезпека втрати порятунку душі та дочасного здоров’я від безлічі народу. Буде 
більшою послуга Господу Богу, якщо наші справи будуть повернені до первісного стану, аніж через 
той спосіб, що чиниться, через що росте більший гріх. Тому що з горніх воєводств і з Великого 
к[нязівства] Литовського утиснені у вірі з’являються на Україні і нарізно [в] незгоді живуть без 
духовного порятунку, інтим теж діється потурання через те розірвання” (Усі разом християни ру
ського народу, київські обивателі до Т. Замойського, 24.Х (З.Х1) 1619. -  & 9).
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ним кроком із метою витворити певну легітимаційну основу для майбутнього акту 
відновлення православної церковної ієрархії явочним шляхом, без санкції на те 
офіційної Варшави. На початку листопада автори петиції, очевидно, вже вироби
ли конкретний план щодо залучення Єрусалимського патріарха Феофана до відно
влення вищої ієрархії Православної церкви в Україні та Білорусії.

5. До Москва

1620 р. від імені гетьмана П. Сагайдачного та усього Війська Запорозького до 
Москви прибули посли до царя Михайла Федоровича. Цей факт добре відомий 
історикам. Водночас у давній (хоча порівняно скромній) вітчизняній історіографі
чній традиції це питання (починаючи від праць Д. Бантиша-Каменського та 
М. Максимовича1) розглядається принагідно. Спеціально вивчаючи історію геть
манства П. Сагайдачного, або ж торкаючись цієї теми у загальних працях, дослід
ники обмежувалися зазвичай коротким анотуванням змісту документів про посо
льство Війська Запорозького до царя Михайла Федоровича та ілюстративно наво
дили уривки з відповідних джерел.

Паралельно з цим досить рано визначилася тенденція розглядати це посольст
во крізь призму ідеологічно забарвлених схем. У такому ключі написано невелику 
передмову П. Куліша до опублікованих ним архівних документів про посольську 
місію запорожців до московського царя 1620 р. її автор виходив із засновку, що 
запорозькі козаки -  закоренілі грабіжники і дикуни. За логікою П. Куліша, саме 
цією обставиною пояснювалося прихильне ставлення царського уряду до козаць
ких послів, оскільки, мовляв, “москвичі думали про козаків, як про людей диких
і дратувати цих диких людей поганим прийомом, очевидно, вважали вони справою 
безрозсудною”2. Як зазначалося вище, П. Куліш був переконаний у байдужості 
запорожців до Православної церкви і доводив, що справу відновлення православ
ної церковної ієрархії в Україні та Білорусії було задумано у Москві.

У радянській історіографії, для якої підміна наукових методів дослідження 
ідеологемами не була новиною, запорозьке посольство 1620 р. до московського 
царя могло тлумачитися як свідчення того, що П. Сагайдачний “став прихильни
ком возз’єднання України з Росією”3, або, приміром, як прояв “прагнення україн
ських земель до возз’єднання з Росією”4. Прихильник цієї тези В. Голобуцький 
у подальшому відмовився від неї. У другому виданні своєї книги “Запорозьке ко
зацтво” він висловив припущення (утім, без підтвердження джерелами), що серед 
ініціаторів переговорів запорожців із царським урядом у 1620 р. був Єрусалимсь
кий патріарх Феофан. Подібно до П. Куліша, В. Голобуцький схилявся до думки,

1 Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до 
уничтожения гетманства; Максимович М. А. Собрание сочинений. -  Т. 1.

2 Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. -  Т. 1. -  С. 90.
3 Гуслистий К. Г. Петро Конашевич-Сагайдачний (До 350-річчя від дня смерті). -  С. 124-125.
4 История Украинской ССР: В 10-ти т. -  Т. 2. -  С. 409.
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що відновленню в Україні православної церковної ієрархії посприяв царський 
уряд, який цим хотів привернути до себе запорозьких козаків1.

Потрібно зазначити, що вже наприкінці 1950-х років деякі радянські дослідни
ки скептично сприймали тлумачення запорозького посольства 1620 р. до москов
ського царя на кшталт того, що це, мовляв, було звернення П. Сагайдачного з про
ханням прийняти Військо Запорозьке у російське підданство, що стало відобра
женням прагнення українського народу до возз’єднання з російським народом 
у складі Російської держави. На думку В. Королюка, подібні твердження українсь
ких авторів (зокрема, А. Козаченка, О.Касименка, І. Крип’якевича, В. Голобуць- 
кого, 1. Бойка) безпідставні. Насправді П. Сагайдачний послав своїх послів до Мо
скви, щоб “досягнути угоди з російським урядом про воєнні дії проти Криму”.

Дослідник обґрунтовував своє припущення тим, що, по-перше, у Москві запо
рожцям дали чітко зрозуміти: цар має мирні відносини з кримським ханом Джані- 
бек-Гіреєм, через це не бажає посилати українських козаків на кримські улуси. По- 
друге, під час переговорів запорозькі посли стверджували, що Військо Запорозьке 
може легально, не порушуючи законів Речі Посполитої, “вести воєнні дії проти 
Криму і навіть проти Туреччини”. Адже у відповідь на деякі запитання думного 
дяка Івана Грамотіна, зокрема, про польсько-турецькі відносини, посли П. Сагай
дачного, серед іншого, заявили: козакам заборонено ходити у морські походи про
ти Туреччини із Запорожжя, однак ця заборона не поширюється на походи з малих 
річок, окрім того, їм вільно ходити на Крим2 (тобто, по суті запорозькі посли по
інформували І. Грамотіна про власне бачення деяких пунктів Роставицької угоди). 
Як бачимо з наведеної вище аргументації В. Королюка, його далекосяжний висно
вок про те, що П. Сагайдачний домагався через своє посольство до царя Михайла 
Федоровича “співробітництва з російським урядом у боротьбі з Кримом”, є досить 
несподіваним і спирається радше на багату творчу уяву цього автора, аніж на якісь 
конкретні факти.

Загалом у вітчизняній історіографії стан наукового вивчення запорозького по
сольства 1620 р. до царя Михайла Федоровича є незадовільним. За його дослі
дження вочевидь потрібно брати до уваги політичні й соціальні наслідки для коза
цтва Роставицької угоди, фактор пожвавлення у цей час руху за конфесійну сво
боду православних у Речі Посполитій, а також те, якою мірою посольство Війська 
Запорозького вписувалося у геополітичні інтереси царського уряду. Важливо по
долати історіографічну традицію розглядати зазначене посольство як якийсь од- 
номоментний дипломатичний акт і дослідити хронологію, фактичний перебіг та 
конкретні результати усіх офіційних прийомів, в яких взяли участь козацькі дип
ломати в Москві. Існує потреба всебічно висвітлити дипломатичний церемоніал, 
що супроводжував у Москві членів запорозької посольської делегації, окреслити 
прикмети їхнього посольського побуту, а також з’ясувати засвідчені послами Вій

1 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. -  С. 230-232.
2 Короток В. Д. К вопросу о посольстве в Москву от запорожского гетмана Петра Сагайдач

ного в 1620 г. // Славянский архив: Сборник статей и материалов. -  М., 1958. -  С. 34-38.
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ська Запорозького політичні позиції в контексті політичної культури і дипломати
чної практики запорозької спільноти. Нарешті, потрібно дати оцінку укладеній за 
результатами цього посольства московсько-запорозькій угоді 1620 р.

Відправка посольства Війська Запорозького До московського царя відбулася 
на тлі деяких подій -  як політичного, так і воєнного характеру. Ці події, серед ін
шого, тією чи іншою мірою проливають світло на мотиви зовнішньополітичної 
діяльності та дипломатичний інструментарій запорозьких політиків. Специфічна ж 
перша реакція царської влади на дипломатичну ініціативу Війська Запорозького 
відобразила рівень зацікавленості у відносинах з останнім, яку на той час мала 
офіційна Москва.

Переяславська рада та інші події, 
що супроводжували запорозьке посольство до царя

Після повернення запорожців із полів польсько-московської війни 1617-
1618 рр. П. Сагайдачний 17 січня 1620 р. у Переяславі скликав козацьку раду, на 
якій було прийняте рішення про політичне зближення з московським царем Ми
хайлом Федоровичем. Інформацію про цю раду безпосередньо з місця її проведен
ня зібрав слуга князя Я. Острозького Я. Чернішевський. У листі до князя він по
відомив про відправку посольства Війська Запорозького до царя. Причому цим 
своїм посольством козаки вирішили нагадати Михайлу Федоровичу про давній 
звичай, якого дотримувалися його попередники на царському престолі, а саме -  
присилати на Запорожжя “казну”, тобто царське жалування козакам. Відтак вони 
сподівалися, що цей хвалебний з погляду запорожців звичай шануватиме 
і Михайло Федорович. Прямо з ради вони відправили до Москви доволі представ
ницьке посольство з п’ятнадцяти осіб, з якими в дорогу рушили також двоє поло
нених (ідеться про захоплених у полон татар), котрих обраним на раді послам на
лежало передати до царських рук1.

Прикметно, що ця козацька рада, яка, отже, була присвячена відносинам Вій
ська Запорозького з московським царем, за дивним збігом обставин відбулася 
у тому ж місті, того ж місяця і майже того ж числа, що й через 34 роки по ній ві
дома Переяславська рада 18 січня 1654 р. (за н. ст.), яка посприяла переходу Укра
їни на декілька століть під владу Росії. Утім, учасникам козацького радного зі
брання у січні 1620 р. в Переяславі безперечно ще були цілком чужі думки про 
перехід “під високу царську руку”. З повідомлень Я. Чернішевського добре бачи
мо, що рішення козацької ради налагодити політичні взаємини з царем пояснюва
лося не в останню чергу економічними інтересами запорожців, а саме -  їхнім ба
жанням отримувати від нього жалування. Оскільки у той час на козацьких радах 
відкрито, за процедурою прямої демократії козацького кола, розглядалися питан
ня, що стосувалися дипломатичної сфери, то потрібно відкинути припущення про

1 Я. Чернішевський до Я. Острозького, 20.11620. -  в. 1.
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якісь інші цілі цього посольства, аніж ті, які були ухвалені козацькою радою. Інша 
річ, що запорозькі посли напевно повинні були налагоджувати вигідні для запоро
зької сторони контакти та збирати розвідувальну інформацію. Утім, це аж ніяк не 
могло змінити офіційну мету їхньої посольської місії -  на догоду, приміром, тому 
чи тому впливовому запорозькому старшині.

Те, що козаки на переяславській раді 17 січня 1620 р. не мислили про прий
няття царського підданства, підтверджує також їхня нова рада, яку вони провели 
невідкладно. Вписавши з Переяслава 19 січня, запорожці того ж таки дня прибули 
до Канева, де відкрили раду. На ній було ухвалено спорядити посольство до поль
ського короля та сенаторів. Послами обрали вісім запорожців, котрі з Канева ру
шили до Варшави. Як і козацьким послам до Москви, для завоювання прихильно
сті можновладців їм належало скористатися перевіреним правилом доброго тону 
запорозької дипломатії -  передати протилежній стороні у подарунок військовопо
лонених. Судячи з усього, таких полонених вони вели до польської столиці чима
ло -  недарма Я. Чернішевський надіслав Я. Острозькому “реєстр в’язнів, кому [за
порожці] що посилають”1.

З наведеної вище інформації про запорозьке посольство, яке з канівської ради 
рушило до Варшави, неважко переконатися, що козаки вельми були зацікавлені 
в обстоюванні дипломатичними методами своїх політичних інтересів у польській 
столиці. Тобто, відправка напередодні посольства Війська Запорозького до мос
ковського царя аж ніяк не означала якусь радикальну зміну сталої політичної 
орієнтації козаків, спрямованої на політичний центр Речі Посполитої.

Загалом, обидва козацькі посольства, які майже одночасно вирушили на схід 
та на захід, не вичерпували на той момент актуальні вектори запорозької диплома
тії. Адже запорозькі політики снували власні плани, зокрема, щодо Волощини. На 
козацькій раді у Каневі, про яку йдеться, було вирішено надати політичний приту
лок синові волоського (мультянського) воєводи Михайла Дмитрашку. Його розмі
стили на постій у Гелм’язові. З Канева до призначеної у цьому містечку синові 
волоського воєводи резиденції Дмитрашка супроводила сотня козацьких вершни
ків. Мешканцям Гелм’язова запорозька влада наказала аж до весни давати йому 
продовольство, а також корм для його коней.

Як бачимо, запорозька влада мала можливість організувати на контрольованій 
нею території утримання осіб, які становили для неї інтерес з огляду на міжнародні 
інтереси Війська Запорозького. Про організаційний механізм таких заходів дипло
матичного характеру можна судити з охоронного листа, що його влітку 1625 р. на
дав запорозький гетьман М. Дорошенко Олександру Яхії, який удавав із себе 
спадкоємця турецького престолу і титулувався султаном2. Із ним козаки розпочали 
снувати плани війни проти Османської імперії. Аби забезпечити безпеку проїзду
О. Яхії із Запорожжя до Черкас, а також належне матеріальне утримання,

1 Я. Чернішевський до Я. Острозького, 20.1 1620. -  S. 1.
2 Bibliothique rationale de France. -  Fr. -  Ms. 4703. -  F \ 57.
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М. Дорошенко у наданому йому охоронному листі (його переклали царські дяки) 
писав про таке:

“Михайло Дорошенко со всЬм Войском его королевской милости Запорожским.
Атаманом и всЬм товарищем нашим по мЪстах и мЪстечках и гдЬ ни есть пре

бывающих доброго и счастливого пребыванья от Господа Бога иметь желаем.
При том до ведомости вашей доносим, иже за ведомостью нашею в потребах 

своих Ъдет до городов вельможный его милость княже Олександр, царь турецкой, 
который в чом бы годно вам в котором-нибудь городе о какую помочь жедал, дали 
подлинно и под грозою именем войсковым росказуем, чтобы естя ему всем помо- 
чными были. А есть ли бы какое насильство от панов польских или от ково иного 
на него приходило, и вы б его берегли, не допускаючи ему никакие малые кривды, 
а наипаче учтивость вездб между вами имЪл такую, которая годна есть царскому 
стану, однолично бы естя инако не чинили, под ласкою и сердитым кораньем вой
сковым. За тим вас Господу Богу поручаем. Писан за Порогами на куренях у Оре
ховки месяца июня 26 дня 625-го году.

Приписал ОндрЪй Кривобоков, писарь войсковой.
Печать войсковая”1.

Як бачимо, перебуваючи на Запорожжі (“на куренях під Оріховкою”) гетьман 
М. Дорошенко видав наказ, адресований місцевій козацькій владі у містах та міс
течках -  вочевидь насамперед Київського воєводства. Власне, він звертався до 
отаманів, а також до усіх членів запорозького товариства. Під погрозою суворого 
військового покарання наказував їм виявити поштивість, усіляке сприяння і без
відмовну допомогу О. Яхії як особі царської крові. Цей гетьманський наказ перед
бачав, що отамани і козаки мали надати цілковиту безпеку володареві гетьмансь
кого охоронного листа. Йшлося і про захист його від можливих інцидентів з боку 
“чужих”, до яких віднесено “польських панів”. Із джерела, яке розглядаємо, постає 
адміністративний та ідеологічний механізм здійснення гетьманської влади над 
козацькою спільнотою. Отже, гетьман від імені усього Війська Запорозького звер
тався з наказом насамперед до безпосередніх виконавців його волі на місцях 
в особі отаманів, а також апелював до широкого козацького загалу. Здійснюючи 
владний акт, М. Дорошенко, з одного боку, вітав козаків як осіб, котрі перебува
ють під його булавою і бажав їм у такому гідному статусі усіляких Господніх благ. 
Наприкінці свого листа він наголосив, що вручає їх Господу Богу. Тобто, гетьман 
чинив як представник владного інституту, що є від Бога і керується його волею. 
З іншого боку, очільник Війська Запорозького утверджував свій авторитет через 
нагадування своїм підлеглим про неуникність суворого військового покарання для 
порушників гетьманських владних вимог і розпоряджень. Прикметно, що така фор
ма гетьманських документів адміністративного характеру, призначених для широ
кого оповіщення козацького населення про владні рішення (так звані універсали),

1 Охоронний лист М. Дорошенка О. Яхії, 26.VI (6.VII) 1625 // Кутай П. А. Материалы для 
истории воссоединения Руси. -  Т. 1. -  С. 234.
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була властива не лише практиці вищої влади Війська Запорозького першої поло
вини XVII ст., а й збереглася у своїй основі у пізніший час*.

* Певні риси таких документів проявилися, наприклад, в універсалі гетьмана (“боярина і ге
тьмана”) Івана Брюховецького, з яким він у лютому 1668 р. звернувся до козаків та мешканців 
містечка Колонтаєва (нині село Краснокутського району Харківської обл.). У цьому універсалі, 
перекладеному на російську мову царськими канцеляристами, опредметнилися також традиційні 
для запорожців громадянські цінності. Отже, у ньому, зокрема, зазначено: “Господину сотнику 
калантаевскому, атаману городовому и всему товариществу войсковому и поспольству тамош
нему. Доброго здравия, щасливого пребывания и единой с нами мысли и братолюбного союзу 
в Господа Бога усердно желаем.

До ведомости доносим. Знатно всемилостив^ Богу, не предав вЪрных своих, православ
ных христиан в Украине Малой Росии пребывающих, неприятелем в поругание и работу, чрез 
Духа Святого о злом намерении неприятелском и ляцком нам, всему верному Войску Запоро
жскому, вЪдати подал” (І. Брюховецький до козаків та міщан Колонтаєва, лютий 1668 р. // 
РГАДА. -  Ф. 121. -  Оп. 1. -  Д. 5. -  Л. 1-1 об.). Звідси бачимо, що в універсалі І. Брюховецько
го, так само, як і в уже згаданому охоронному листі М. Дорошенка, є мотив очільника владного 
інституту, який керується у своїх діях і спрямовується Божим Промислом. Із документа про
стежується орієнтація на самовладність козаків на власній території, а також спроба гетьмана 
мобілізувати їхню волю на боротьбу з противником. Ідеться про повідомлення про зраду цар
ською Росією інтересів Української держави (через укладення Андрусівського перемир'я 
1667 р. між Росією та Польщею), учинені російським військом злочини на українській території 
і небезпечні плани російської сторони щодо України: “Понеже москали с ляхами на комисии на 
тому постановили и узаконили... поприсяглись вЪчнЪ ... По обману ж християн, чтоб Украину, 
отчину милую, и всЬх християн в слобоцких городах живущих ровным обычаем под меч предати 
и менших дЪток не щадя, а городы... огнем зпалити и ни во что обратить... Уже вЪдомые 
мЪстечка Бровари, Гоголев и Воронков... от москалей в разорение приведены и с убытком и кро- 
пролитием на вЪрных людей: до основания, без всякой вины нашей разорение... Чтоб они, мос
кали, не ускорили своему злому намерению и замыслу до них учинити, не откладывая в даль- 
нейшея время, умыслили были есми совЪту госуд. полковников и всей старшины Войска Запо
рожского: християнским обычаем и рицерским обыкновением из городов украинных их выпро
водив, до их московских границ проводити” (Там же. -  Л. 1 об. -  2). Як випливає із цих рядків, 
гетьман І. Брюховецький змалював підкріплену конкретними фактами та гіпотетичними припу
щеннями картину смертельної небезпеки, що нависла над “милою вітчизною Україною”. Тобто, 
він використав спроектоване на Україну поняття Вітчизни, навів традиційні для українського 
населення означення поляків та росіян -  відповідно “ляхи” і “москалі”, а також звернувся до та
ких усталених у запорозькій системі цінностей понять, як рицарська честь і християнський 
обов’язок. У прикінцевій частині універсалу, де йдеться про збройний виступ у Гадячі проти 
залоги російського війська, а також викладено конкретне військове розпорядження, значно зрос
ла щільність використання ціннісних категорій, що постали у козацькому середовищі. “Тогда 
народ, хотя обману их не видал, -  писав Брюховецький про події у Гадячі, -  однако ж Божиею 
помощию единомыслено став, их выгнал и устранил. И так с повинности нашей християнской 
и брацкой в том злом намерении московском вам, братии нашей, відомо учинив... советуем 
и жЬлаем, чтоб есме вы, братья наша, от Москвы отстав, с нами и вЪрным Войском Запорожским 
едино разумЪпЪ, не ожидаючи над собою злых замыслов московских исполнения. И сторицею 
тогда вас, братию нашую милую, поберегаючи, желаем и наказываем, чтоб... с нами едино ра
зумели и к нам своее желателностию и приятствами тотчас своих посланцев посылали. Чего от 
себя желаючи, вас, братию наш}' милую, Господу Богу вручаем” (Там же. -  Л. 2-2 об.). Як бачи
мо, у цьому тексті представлено цінності громадянського звучання та стереотипні кліше політич
ної свідомості запорозької громади: поняття братерства, братерського і християнського 
обов’язку, братерської любові, згоди, приязні, одностайності, вірності.
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Тим часом у січні 1620 р. запорозька старшина на чолі з П. Сагайдачним роз
робляла плани, а також вживала військово-організаційних заходів, щоб, не пору
шуючи Роставицької угоди, згідно з якою запорожцям заборонялися морські похо
ди з Дніпра, таки не позбавити козаків традиційного морського здобичшщгва. 
Отож, у планах політично лояльної до офіційної Варшави старшини було перевес
ти морські виправи запорожців на маршрути, скориставшись якими, вони завдали 
б якомога меншої шкоди польсько-турецьким відносинам і, відповідно, вберегти 
польський уряд від потреби виправдовуватися за дії козаків перед султаном. Задля 
того, аби не допустити навесні походу козацьких чайок з Дніпра на Чорне море, на 
Запорожжя відправили зимувати 2 тис. козаків на чолі зі старшим Остапом Сомом 
з Переяслава. Він отримав суворий наказ не допускати самовільного виходу коза
ків у морський похід. О. Сому та його підлеглим належало чекати прибуття 
з “городів” харчових припасів (“борошна”), адже дуже багато запорожців готува
лися йти навесні на Дон до донських козаків, звідки вони розраховували рушити 
у морський похід за здобиччю1.

Козацька рада у Каневі продовжила свою роботу 20 січня. Про перебіг радного 
зібрання цього дня збереглося повідомлення богуславського підстарости Станіс
лава Вільяма у його листі до князя Я. Острозького від 24 січня 1620 р. За даними 
С. Вільяма, на цю раду, котра засідала 20 січня, прибув шляхтич Ланцький із за
вданням завербувати запорожців на службу німецькому імператору (останній мав 
потребу у воєнній силі через спалах у Європі Тридцятилітньої війни). Виконуючи 
свою посольську місію, Ланцький вручив запорожцям під час ради певні докумен
ти. Це були, зокрема, “креденс” короля і лист коронного гетьмана, у яких вочевидь 
ішлося про дозвіл запорожцям “затягнутися” на воєнну службу до іноземного во
лодаря. Ланцький також передав козакам листа від посла німецького імператора 
Михайла-Адольфа графа Апьтайна*. Розглянувши це питання, козацька рада ухва
лила прийняти запропоновану імператором пропозицію, щоправда, з певними по
передніми умовами, які повинні були виконати сторона-наймач, а також польська 
влада. По-перше, запорожці хотіли, щоб імператор наперед заплатив їм гроші за 
службу, видавши їх в Україні. Відтак через чотири тижні або ж і швидше по цьому 
їхнє військо було б готове для служби, зосередившись у певному місці в районі 
Львова та Самбора. По-друге, вони розраховували отримати від польського короля 
письмову гарантію (“глейт”), що за їхньої відсутності в Україні місцеві урядники 
не чинитимуть жодних утисків козацьким господарствам та родинам. У разі вико
нання цих умов козаки обіцяли виступити на службу німецькому імператору вій
ськом, котре налічуватиме 10 тис. “панцерного люду” Можна припустити, що

1 Я. Чернівецький до Я. Острозького, 20.1 1620. -  & 1.
* Як уже зазначено, граф М. Альтайн, який був одним із засновників рицарського ордену 

“Ліга християнської' міліції”, у серпні 1619 р. вербував козаків у Речі Посполитій для воєнної 
служби німецькому імператорові. Окрім цього, догоджаючи амбіціям Сигізмунда Ш щодо здо
буття шведської корони, він пообіцяв польському королю завербувати у Німеччині 20 тис. сол
датів і доставити їх морем до Швеції.
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в цьому разі йшлося про добре озброєних (у прямому значенні слова “панцер” 
(“панцир”) являв собою захисний обладунок воїна, виготовлений у формі сорочки 
з клепаних пласких металевих кілець) та професійно вишколених “старовинних” 
запорожців. Окрім цього, оголосивши про набір добровольців, учасники ради роз
раховували мобілізувати 20 тис., або ж і більше, “посполитого люду” -  вочевидь 
осіб з числа міщан та селян, які у лексиконі цих “старовинних” запорожців фігу
рували під назвою “нові” козаки.

Прикметно, що інформатор Я. Острозького С. Вільям поставив під сумнів обі
цянки запорожців зібрати 30-тисячне війське. Мовляв, це їхнє звичне безпідставне 
вихваляння, адже ще ніколи козаків так багато не було і зараз немає -  навіть якщо 
поставити на ноги всю Україну. Підводженням цього, на думку С. Вільяма, стало 
й те, що “нині на Узині хоч вийшли поголовно, не було і восьми тисяч”1 (вочевидь 
ідеться про огляд запорозького війська, яке гетьман П. Сагайдачний провів над цією 
річкою у жовтні 1619 р. під час проведення урядової комісії з козаками, наслідком 
якої стало укладення польсько-запорозької Роставицької угоди). Насправді ж у той 
час запорожці безперечно могли зібрати військо із декількох десятків тисяч осіб, що 
підтверджує, зокрема, їхня участь у польсько-московській війні 1617-1618 рр., на 
яку тільки під проводом П. Сагайдачного виступило щонайменше 20 тис. козаків, 
поділених на шість полків2. Окрім них на цю війну зібралося ще 12 тис. козаків3. 
Про близько ЗО тис. добірних козаків (“іисіи \ууЬгапе£о”), які 1618 р. рушили у Мос
ковську державу, повідомляв королівський посланець на Запорожжя Б. Обалковсь- 
кий4. А в червні ж 1621 р. напередодні Хотинської битви на козацьку раду зібралося 
понад 50 тис. запорожців (про це детальніше йтиметься нижче).

Отримавши загалом позитивну відповідь запорожців на пропозицію стати на во
єнну службу до німецького імператора, представник інтересів останнього шляхтич 
Ланцький рушив до Львова. Козаки також без зволікання відправили своїх послан
ців до цього міста по гроші5. Проте, судячи з того, що німецький імператор так і не 
скористався 30-тисячним запорозьким військом, у нього напевно виникли проблеми
з оплатою такого великого воєнного контингенту. Хоч би там як, а ці переговори 
засвідчили високий авторитет Війська Запорозького як великої мілітарної потуги 
серед чільних європейських володарів, а також уміння запорожців обстоювати свої 
інтереси під час укладення подібних угод. Прикметним є і те, що через якихось де
кілька місяців по спробі під час Роставицької комісії 1619 р. запровадити 3-тисячний 
козацький реєстр, польський уряд фактично дозволив “затягнення” на службу іно
земному государю вельми великого як на ті часи запорозького війська.

Як бачимо, початок 1620 р. виявився досить гарячою порою для запорозької 
дипломатії. Що ж до московського напряму її діяльності, то так чи так з козацьким

1 С. Вільям до Я. Острозького, 24.1 1620 // АбАО. -  АРЬ. -  Юсрз. № 1583. -  в. 1.
1 Я. Ловіцький до Л. Гембіцького, 6. VII1618 // АвАІ). -  Ьйгапеа. 98/62.
3 А. Шолдрський до Л. Гембіцького, 28.УІІ 1618 // АвАО. -  Ех&апеа. 100/62.
4 А. Ліпський до Л. Гембіцького, 1 .VII1618 // АСАІ). -  Ехйапеа. 98/61.
5 С. Вільям до Я. Острозького, 24.11620. -  Б. 1.
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посольством до Москви була пов’язана збройна виправа сил П. Сагайдачного про
ти татар, що відбулася напередодні.

Судячи з усього, коронний гетьман С. Жолкевський був поінформований про 
виправу запорожців проти татар і не мав до неї якихось особливих претензій. 
Принаймні цей похід формально не суперечив Роставицькій угоді, згідно з якою 
козакам хоча заборонялися морські походи з Дніпра проти Туреччини, однак у ній 
не містилися спеціальні застереження щодо їхніх воєнних акцій супроти татар. Чи 
не тому С. Жолкевський у своєму листі до Сигізмунда III від 15 листопада 1619 р. 
писав про військові походи козаків якщо не зі співчуттям, то, принаймні, без кате
горичного засудження: “Тепер вибиралися козаки в поле -  не знаю, як їм там по
ведеться”1. З цього джерела випливає, що запорожці вирушили у похід десь у се
редині листопада. А завершився цей похід ще до початку грудня. Про це довідує
мося з грамоти царя Михайла Федоровича до кримського хана Джанібек-Гірея 
(лютий 1620 р.), у якій ішлося про захоплення козаками в полон татар у “крымс
ких улусах сее осени”, тобто восени 1619 р.2 Ця інформація є достовірною, оскіль
ки походить від козацьких послів, посланих Військом Запорозьким з дипломатич
ною місією до Москви.

П. Сагайдачний досить вдало обрав час для походу запорожців проти татар. 
Кримське ханство тоді було послаблене міжусобицями. Суперником хана Джані
бек-Гірея у боротьбі за владу виступив один із представників ханської династії 
Шагін-Гірей (Джанібек-Гірей доводився йому племінником). Він спирався на під
тримку перського шаха -  ворога турецького султана. Через це Шагін-Гірей спро
мігся зібрати сили з ногайців та черкесів. Наприкінці вересня за наказом хана 
Джанібек-Гірея проти Шагін-Гірея рушив калга-султан майже з усією ордою3.

Невідомо, чи мав намір П. Сагайдачний втрутитися у міжусобну боротьбу 
в Криму, підтримавши традиційного козацького союзника Шагін-Гірея*. Схоже, 
що запорозький гетьман не був готовий до повномасштабної війни з кримським 
ханом. Принаймні для самостійного прориву на територію Кримського півострова

1 С. Жолкевський до Сигізмунда ПІ, 15.ХІ 1619 // Жерела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  
С. 205.

2 3 грамоти Михайла Федоровича Джанібек-Гірею, лютий 1620 // Документи російських ар
хівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 254.

3 С. Жолкевський до Сигізмунда Ш, 15. X I1619. -  С. 203,204.
* Кримський царевич Шагін-Гірей здавна спирався на запорожців як на союзників, намага

ючись здобути ханський престол, на який турецький султан посадив Джанібек-Гірея, знехтував
ши його кандидатурою. Це змусило Шагін-Гірея перейти в опозицію і до кримського хана, і до 
турецького султана. Згідно зі свідченням московських джерел за 1614 р., він був “ныне казакам”, 
або інакше кажучи -  вигнанцем. Шагін-Гірей осів у Білгороді, зібравши військо, до якого входи
ли кримські татари, ногайці і черкеси. Об’єднавшись із запорожцями, Шагін-Гірей того року мав 
битву з військом хана Джанібек-Гірея. За даними московської сторони, влітку 1614 р. запорозькі 
козаки продовжували залишатися на боці Шагін-Гірея і готувалися разом з ним до нового витка 
кримських міжусобиць. Сам претендент на ханський престол стояв у цей час у Білій Церкві разом 
із своїми союзниками -  козаками. (З інструкції посольству в Крим Г. Волконського і П. Євдоки- 
мова, 15.УП 1614 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 68,69).
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у нього було замало сил -  близько 5 тис. козаків. Тим часом із фактів дещо пізні
шого часу випливає, що, плануючи таку бойову операцію П. Сагайдачний, залучав 
значно більші військові резерви.

Що ж до 5-тисячного контингенту запорожців, про який ідеться, то, можливо, 
він складався з козаків, просіяних П. Сагайдачним крізь своє реєстрове “сито” (як 
бачимо, у будь-якому випадку це військо помітно перевищувало 3-тисячний ре
єстровий максимум, на якому наполягав С. Жолкевський під час Роставицької ко
місії). Така порівняно невелика чисельність війська П. Сагайдачного могла бути 
зумовлена тим, що похід відбувався пізньої осені. А це був не найсприятливіший 
час для мобілізації козацьких сил. Водночас 5 тис. козаків було цілком достатньо 
для здійснення локального тактичного завдання: швидкого рейду по татарських 
улусах без вторгнення власне у Крим.

Про перебіг цієї воєнної виправи на татарські улуси з виходом під Перекоп 
у джерелах збереглися дуже скупі відомості. Є інформація тільки про те, що на 
підступах до Перекопу і на самому Перекопі козакам протистояло приблизно 
8-тисячне військо Джанібек-Гірея (“было татар у Перехопи с 7000 человек, а на 
заставе было их с 1000 человек”). Під час сутичок запорожцям вдалося завдати 
татарам помітних втрат, деяких захопити в полон, а також визволити з неволі чи
мало християнських бранців1.

За деякими відомостями, восени 1619 р. козаки не обмежилися розоренням та
тарських улусів і боями з татарами під Перекопом, а воювали також у Молдавсь
кому князівстві. На це вказує інформація, що її здобув московський посол у Крим
ському ханстві Обросим Лодиженський від стамбульських турків, які у січні 
1620 р. прибули у Крим. Згідно з цими даними, восени 1619 р. запорожці здійсни
ли напад на Молдавію. Причому масштаби цієї акції мали бути досить значними, 
оскільки молдавський господар через це звернувся до турецького султана з про
ханням про військову допомогу: “приходили, де, сеи осени в Буданскую землю 
запороския черкасы, и Буданскою, де, землю воевали, и воевода, де, Будайской 
присылал к турскому бить челом, чтоб ево от литовских людей оборонил”2.

Якщо наведені дані достовірні, то цей молдавський похід козацького війська 
правомірно розглядати у прямому зв’язку з виправою запорожців на татарські 
улуси та під Перекоп. Адже восени 1619 р. найзначніша похідна воєнна мобіліза
ція сухопутних сил запорожців, що завершилася їхнім бойовим використанням за 
межами України, простежується у джерелах у листопаді -  5 тис. козаків. Тільки 
у жовтні, тобто під час проведення Роставицької комісії, їх зібралося більше -  по
над 10 тис. осіб.

Якщо ж воєнні акції запорожців на кримському і молдавському напрямках 
справді були ланцюгом одного походу, то він міг відбутися тільки у другій поло

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті, 27.11 (9. Ш) 
1620 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 246.

2 З повідомлення московського посла до Криму О. Лодиженського, 2(12).У 1620 // Докумен
ти російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 256.
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вині листопада. Адже у середині цього місяця добре поінформований коронний 
гетьман свідчив про активну фазу підготовки козаків до походу “у поле”, тобто 
проти татар. Як зазначалося, у своєму листі до Сигізмунда III від 15 листопада
1619 р. він загалом нейтрально, принаймні без явного осуду, повідомляв короля 
про збори запорожців “у поле”. Такий тон його повідомлення міг стосуватися 
тільки їхнього походу проти татар. Якщо б коронний гетьман знав, що козаки зби
раються воювати і проти Молдавії, яка перебувала у сфері геополітичних інтересів 
Речі Посполитої, він, без сумніву, не забарився б з категоричним засудженням їх
нього походу.

Про малоймовірність нападу запорожців у листопаді на територію Молдавсь
кого князівства свідчить також стратегічна вразливість подібної акції. Адже одра
зу відправлятися їм у Молдавію -  фактично після зачіпних боїв із татарами, озна
чало залишити під загрозою контрудару з боку кримського хана Запорозьку Січ. 
Судячи з усього, звістка про похід у Молдавію восени 1619 р., отримана московсь
ким послом О. Лодиженським від своїх турецьких інформаторів, була недостовір
ною або ж неправильно ним витлумачена. Можливо, насправді йшлося про пере
можну битву наприкінці 1619 р. біля Гуменного ужгородського і земплинського 
наджупана Юрія III Другета (до якого приєдналися запорожці) проти війська тран
сільванського князя Габора Бетлена, яким командував Юрій Ракоці. Останній че
рез будайського пашу і поскаржився на козаків турецькому султанові1.

Хоч би там як, але осінній похід 1619 р. запорозьких сил проти татар заверши
вся досить скромними бойовими результатами. Попри це він набув певного між
народного розголосу. Принаймні про нього дізналися у Московській державі. Мо
жна припустити, що вирушаючи у цей похід, П. Сагайдачний мав також і політич
ні цілі. Адже захоплені там татарські полонені, а також сам факт походу пізніше 
були використані запорожцями як наочний доказ їхньої нібито ревної служби мос
ковському цареві.

Тобто, запорозький гетьман скористався воєнною акцією проти татар як фор
мальним приводом для налагодження політичних відносин з офіційною Москвою. 
Без цього посилати послів до царя означало б прирікати їх на невдачу -  як з огляду 
на специфічну славу, що поширилася про запорожців у Московській державі під 
час польсько-московської війни 1617-1618 рр., так і жорстко контрольовану цар
ським указом процедуру пропуску іноземних послів до Москви.

У той час, як запорозькі посли виконували свою дипломатичну місію у Моск
ві, козакам П. Сагайдачного довелося знову битися з татарами. 16 березня 1620 р. 
вони вторгнися на українські землі та спустошили кільканадцять сіл, що належали 
князям Збаразьким. Щонайменше тисячному загону нападників, які рухалися не
звичними для татар шляхами, вдалося оминути “всю українну сторожу” і вночі 
увірватися до українських поселень. Захопивши у маетностях Збаразьких понад

1 Войтович Л., Заборовський Л., Ісаєвич Я., Сисин Ф„ Турилов А., Флоря Б. Коментарі // До
кументи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 331,332.
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п’ятсот людей, нападники спішно почали виходити з України. Тим часом на звіст
ку про татарський напад запорозький гетьман негайно виступив у погоню з наяв
ними на той час силами (до нього приєдналися також декілька шляхтичів, які по
бажали і собі піти у цей бойовий рейд). Козаки наздогнали нападників з ясиром на 
берегах р. Ташлик. Вдаривши на противника, вони розгромили його. Оскільки ге
тьман наказав не брати ворогів у полон, а рубати, то мало кому з них удалося вря
туватися. Утім, запорожці таки захопили живцем шістьох татар. Усіх бранців, яких 
нападники гнали до Криму, було звільнено1.

Невдовзі на сповнені воєнних небезпек українські землі ступив Єрусалимсь
кий патріарх Феофан, який повертався додому з Москви. Вже через десять днів 
після описаного вище татарського нападу він був у Києві. Тим часом посли Війсь
ка Запорозького до царя Михайла Федоровича продовжували виконувати своє по
сольське завдання.

Що поклали до дипломатичного багажу запорозьким послам?

Отже, 17 січня 1620 р. з козацької ради у Переяславі до Москви вирушило за
порозьке посольство з п’ятнадцяти осіб. Про персональний склад посольства май
же нічого не відомо. За винятком того, що очолювати посольську місію було до
ручено досвідченому козацькому дипломату Петрові Одинцю. Послам вручили 
листа від Війська Запорозького до царя Михайла Федоровича, а також доручили 
етапувати до столиці Московської держави двох полонених татар, захоплених ко
заками під час їхньої останньої кампанії.

На жаль, ні оригінал запорозького листа до московського царя, ні посольська ін
струкція П. Одинцеві та його товаришам не дійшли до наших днів. Водночас зміст 
листа, про який ідеться, відбився в деяких інших джерелах. Про що писали запоро
жці цареві Михайлу Федоровичу? Про це довідуємося із реферування їхнього листа, 
зробленого в лютому 1620 р. у Москві приказними дяками. Привертає увагу те, що 
московські перекладачі відштовхувалися від термінології оригіналу. Через це вони 
тлумачили запорозький документ як “лист” (у царській грамоті гетьманові Петру 
Сагайдачному та всьому Війську Запорозькому від 21 квітня (1 травня н. ст.) 1620 р. 
він названий “грамотою”). Справді, його складено за усталеною в запорозькій кан
целярії формою офіційного листа із використанням традиційної інсштуційної титу- 
латури запорозької спільноти: “гетьман і все Військо Запорозьке”.

У цьому документі запорозько-московські відносини розглянуто крізь призму 
такої морально значущої у політичній культурі запорозького козацтва цінності, як 
“старовина”. Історія взаємин запорозьких козаків із великими московськими кня
зями та царями (як і перспектива цих взаємин), представлена у їхньому листі до 
Михайла Федоровича в межах традиційної політичної схеми. Йдеться про полі

1 Г. Шломович до Я. Острозького, 23.ПІ 1620 // АбАО. -  АРЬ. -  Ркрї. № 1574. -  1; К. Зба
разький до Л. Гембіцького, 5.ІУ 1620 //АОАО. -  Ех&апеа IX. 64/107.
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тичні принципи, спираючись на які, козаки традиційно будували свої відносини 
з іноземними монархами у зв’язку із “затягуванням” до них на воєнну службу. 
Це передбачало встановлення формальних підданських відносин запорожців 
зі своїми “роботодавцями” -  іноземними государями. Причому тривалість такого 
своєрідного тимчасового підданства обмежувалася терміном військового найму 
козаків.

Показовими щодо цього були їхні переговори про вступ на службу до німець
кого імператора Рудольфа II (1594). Як випливає зі щоденникових записів імпера
торського посла Еріха Лясоти, згадані переговори стосувалися укладення угоди 
про службу на засадах найманого війська. Для узгодження з німецькою стороною 
усіх деталей служби та укладення юридично правосильного договору до Рудоль
фа II було відправлено двох послів Війська Запорозького. Послів уповноважили 
вести переговори і за їх результатами підписати відповідний документ.

Козаки у той час стояли на засаді публічного визнання владного авторитету 
іноземного (стосовно польського короля) володаря. Вони засвідчували готовність 
до служби під його титулом. Наголошували на наочних доказах виконання цієї 
служби, в тому числі описували здійснений ними воєнний подвиг, маркований 
“щастям государя”. Звісно, що потенційні найманці добивалися для себе відповід
ної матеріальної винагороди.

Загалом у надісланому імператорові листі запорозька сторона чітко окреслила 
свою політичну позицію. Козаки визнавали себе готовими і морально охочими 
йому служити. Більше того, вони заявляли, що нібито вже служать Рудольфу II. 
Виразним політичним і правовим “знаком” такої їхньої служби був рицарський 
подарунок Рудольфові II. Через своїх послів -  сотників Саська Федоровича і Ни
чипора -  козаки передавали імператору захопленого під час воєнного походу зна
тного полоненого, а також трофейні відзнаки ворожого війська -  дві яничарські 
корогви1. Отже, цей подарунок засвідчував визнання запорожцями владної зверх
ності імператора, їхню готовність до рицарської служби та її наочні докази.

Концепт рицарської (військової) служби за розглянутими принципами “умов
ного підданства” і ліг в основу листа запорозьких козаків до царя Михайла Федо
ровича. Стосувалося це також наявної у цьому документі пояснювальної схеми 
запорозько-московського минулого. Автори листа виходили з того, що їхні “пред
ки” здавна служили (звісно, йшлося про військову службу) московським царям. За 
це вони отримували від них жалування (“А в листу своем к царскому величеству 
гетьман и все войско писали, что они, памятуючи, как предки их прежним вели
ким государем, царем и великим князем росийским повинность всякую чинили, 
и им служили, а за свои службы царское милостивое жалованье себе имели”)2.

1 Еріх Лясота зі Стеблева. Щоденник. -  С. 104-108.
2 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Боярській думі, після 27.11 (9.ПІ) 

1620 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 247.
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Московський цар Михайло Федорович. Малюнок XVII ст.

Відштовхуючись від тези про зразкову, освячену традицією службу предкам 
нинішнього московського царя, запорожці висловлювали готовність так само слу
жити й Михайлові Федоровичу. Причому вони у загальних рисах конкретизували 
власне розуміння служби цареві, вбачаючи у ній для себе обов’язок боротися 
з усіма царськими ворогами. Відповідно цар отримував можливість використову
вати з такою метою військові сили козаків (“Так же и они царскому величеству 
служити готовы против его ц. в-ва неприятелей”).

Істотне уточнення позицій запорожців щодо їхньої служби цареві наявне 
у грамоті Михайла Федоровича гетьману Петрові Конашевичу і всьому Війську 
Запорозькому (від 21 квітня (1 травня) 1620 р.). У ній узагальнено зміст запорозь
кого листа, а також усну інформацію послів Війська Запорозького. Цар відзначив 
у своїй грамоті, що козаки заявили про свою прихильність до давньої традиції 
служби своїх предків московським царям. Михайло Федорович констатував також 
засвідчений запорожцями намір триматися цієї політичної лінії і в майбутньому: 
“В той же повинности и нынче нашему ц. в-ву быта хотите, и за порогами будучи 
свою нам оказывати хотите против всяких неприятелей наших”1.

Як можна переконатися, козаки виходили із засновку, що місцем їхньої служ
би цареві буде Запорожжя. Тобто з’ясовується, що їхній намір боротися з усіма 
ворогами Михайла Федоровича, підкріплений покликами на “старовину”, в гео-

1 Грамота царя Михайла Федоровича гетьману Петрові Конашевичу, отаманам, сотникам
і всьому Війську Запорозькому, 21.1V (І.У) 1620 // Документи російських архівів з історії Украї
н и .-! . 1.-С. 248-249.
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політичному вимірі був цілком “запорозькоцетричним”. Фактично він зводився 
до адресованої царському урядові пропозиції скористатися козаками як знаряддям 
боротьби проти “бусурман”, тобто в цьому випадку татар.

На цю обставину потрібно звернути особливу увагу. Як і на застосовану 
у зв’язку із посольською ініціативою запорожців до Москви напрацьовану ними 
методику налагодження військово-політичних відносин з іноземними монархами. 
Усе це дає підстави стверджувати, що практична реалізація пропозиції Війська 
Запорозького стати на службу до царя Михайла Федоровича принципово нічого не 
змінювала в укладі життя запорожців. Не змінився від цього і їхній політико- 
правовий статус у Речі Посполитій як підданих польського короля. Навіть зали
шилася старою зовнішньополітична конфігурація їхніх противників, у якій тради
ційно перебували Кримське ханство і Туреччина.

Те, що козаки збиралися служити московському цареві на звичному для них 
геополітичному фланзі, підтверджує наявна у їхньому листі аргументація власної 
значущості та потрібності як царських слуг. Адже відповідні докази вони черпали 
саме із факту свого останнього походу проти татар: “А нынче были они под 
Перекопыо и многих бусурман побили и живых поймали, и полон многой кресть
янской вызвали”.

Тобто, рекомендуючи Михайлові Федоровичу самих себе як царських слуг, 
запорожці затребували актуальні у їхній політичній культурі цінності та пріорите
ти. Вони були пов’язані з морально значущим чином боротьби з “бусурманами” 
або “ворогами Святого Хреста” (згідно з усталеним у політичному словнику коза
ків означенням татар і турків), а також визволенням з неволі християнських бран
ців. Останній штрих у цілеспрямованому творенні козаками власного образу зраз
кових царських слуг -  борців проти “бусурман” і ревнителів християнських цінно
стей -  вносило надання Михайлові Федоровичу наочних доказів нібито вже вико
нуваної ними царської служби, а саме -  двох полонених татар1.

Політичний підтекст цього дипломатичного жесту залежав зовсім не від кіль
кості полонених татар, захоплених запорожцями під час рейду по кримських улу
сах та боїв під Перекопом восени 1919 р. (між іншим, взятих у полон не абияк, 
а “божиею милостею и государевым счастьем”) і яких, як очікувалося, буде пере
дано до царських рук. Адже 15 членів запорозького посольства вже із суто “техні
чних” причин не могли взяти з собою багато полонених до Москви. Та й у цьому 
не було жодної потреби, бо полонені татари потрібні були козакам для символіч
ного засвідчення перед царем своєї рицарської доблесті, а також наміру гідно йо
му служити.

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Боярській думі, після 27.11 (9.ІІ1) 
1620.-С . 247.
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Від Путивля до Москви: краь терни московської бюрократії 
та політичної упередженості царського уряду

Отже, взявши листа від гетьмана та усього Війська Запорозького до царя Ми
хайла Федоровича, а під варту -  двох татарських полонених, П. Одинець разом зі 
своїми товаришами 17 січня 1620 р. рушили з Переяслава до Москви. 26 січня 
вони були вже у Путивлі. На їхнє прибуття у це місто відреагувала громіздка бю
рократична машина Московської держави. Путивльські воєводи Іван Борятинсь- 
кий та Микита Оладьїн повідомили про приїзд запорозьких послів царя Михайла 
Федоровича. Вони запросили від нього указ щодо пропуску козаків до Москви, 
їхнього харчування та надання їм підвод*.

Невдовзі цар надіслав І. Борятинському та М Оладьїну відповідний указ. Згідно 
з ним запорожців належало тримати у Путивлі під міськими укріпленнями доги, поки 
не будуть з’ясовані усі їхні наміри. Потім воєводи від себе мали видати козакам цар
ське жалування і завернути к  додому разом із полоненими татарами. Звісно, що ні про 
який дозвіл на проїзд запорозького посольства до столиці цар не мав і гадки.

Однак саме тут царському уряду довелося зіткнутися із вельми неприємним 
для себе сюрпризом. Не дочекавшись від Михайла Федоровича офіційних 
роз’яснень і настанов, І. Борятинський та М. Оладьїн на свій страх і ризик пропус
тили послів Війська Запорозького до Москви. Вони забезпечили їх на дорогу про
довольством, підводами, а також двома приставами-поводатарами. Ними стали 
чернігівські діти боярські** Іван Черепов та Іван Борщов (Борисов).

Залишається тільки гадати, до яких витончених аргументів і ораторських при
йомів, або, можливо, промовистого для багатьох брязкоту талярів (що їх у Моско- 
вії називали єфимками) вдався П. Одинець зі своїми товаришами, щоб підштовх
нути путивльських воєвод до такого зухвалого порушення московських бюрокра
тичних порядків. Поставлений перед доконаним фактом, розсерджений Михайло 
Федорович суворо попередив своїх неметких підданих: “и вы б вперед так не глу- 
пали, без нашего указу таких великих дел делать не дерзали и того своею глупос
тью нащим делам порухи не чинили” (у закресленому рядку було написано: 
“А только вперед так учинещ делати, и вам быт от нас в великой опале”)1.

* За усталеною в Московській державі практикою членів іноземних посольств при вступі на 
її територію брали на повне державне забезпечення. їм давали продовольство (“корм”) та фураж 
у містах по шляху прямування до столиці, а також при поверненні додому -  аж до перетину мос
ковського кордону (Рогожин Н. М. У государевых дел быть указано... -  М., 2002. -  С. 67).

** У XVII ст. поняття “діти боярські” означало слуг московського царя, які утворювали дру
гий “чин” служилих людей після царських дворян (Павлов-Сипьванський Н. П. Феодализм в Рос
сии.-М „ 1988.-С. 106).

' Грамота Михайла Федоровича І. Борятинському та М. Оладьїну, після 28.1. (7.П) 1620 // 
Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 245; 3 повідомлення російських по
сланців до Криму П. Воєйкова і С. Матчина, 12 (22) I I 1620 // Там само. -  С. 251; 3 повідомлення 
Г. К. Волконського, 10 (20) I I 1620 // Там само. -  С. 250.
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У той час, як путивльські воєводи І. Борятинський та М. Оладьїн читали прикру 
для себе царську грамоту, запорозькі посли прямували до Москви. Ця обставина 
помітно лихоманила владну піраміду Московської держави. Для Михайла Федоро
вича запорозьке посольство було непотрібним головним болем, адже через нього 
могли погіршитися відносини Московського царства з Кримським ханством. У Мо
скві думали над тим, як, не сказавши прямо Війську Запорозькому категоричне 
“Ні!” у відповідь на його спробу політично зблизитися з царем, водночас не допус
тити його послів до своєї столиці. Потрібно ж було попередити можливе ускладнен
ня взаємин із Кримом через появу на московській території посланців із Запорожжя.

Отримавши відповідні настанови від царя, навколо запорозьких послів мету
шився московський служилий люд. Так було і 5 (15) лютого. Того дня П. Одинець 
зі своїми товаришами й у супроводі приставів І. Черепова та І. Борщова вирушили 
в дорогу задовго до сходу сонця. Пояснювалося це не тільки їхнім прагненням 
чимшвидше добратися до Москви. Тим паче у цьому не потрібно вбачати якісь 
конспіративні міркування переддосвітніх подорожніх. Причина, що змушувала 
козаків та їхніх московських супутників не спати, була прозаїчна: у лютому світла 
пора доби була досить короткою.

Тим часом за дві години до світанку на серпуховській дорозі вони зустрілися 
з московськими послами до Криму Прокопом Воєйковим і піддячим Семеном Ма
тчиним. Вони їхали з Москви разом із кримськими послами та гінцями. 1. Борщов 
пішов дізнатися, що за подорожні під’їжджають до його підопічних -  запорожців. 
У темряві він натрапив на П. Воейкова. Той їхав попереду своєї польської валки. 
З’ясувавши, що поряд перебувають запорозькі посли з полоненими татарами, 
П. Воєйков наказав 1. Борщову негайно прибрати полонених від сторонніх очей. 
Він зажадав відвести їх з дороги убік, щоб, бува, їх не уздріли кримські посли чи 
гінці. Завдяки пильності московського дипломата запорозькі і кримські посли 
роз’їхалися у нічній темряві в повному невіданні одні про одних.

Того ж таки дня за три години до вечора за кілька миль від Серпухова у лісі 
запорожців перестрів окольничий князь Григорій Волконський зі своїми людьми. 
Довідавшись від запорозьких приставів, з ким він має справу, князь розпорядився, 
щоб вони повернулися назад до Серпухова. А мотивував свою вимогу тим, що за
порозьке посольство прямувало до Москви без царського на те указу. Козакам за
боронений в’їзд до столиці -  категорично резюмував князь (“запорозским черка
сом быть к Москве не велено”). Він наполягав на поверненні козаків до Серпухова 
ще й тому, щоб не допустити їхньої зустрічі з послами, які йшли із Москви і не
вдовзі мали з’явитися на цій дорозі. Очевидно в цьому випадку йшлося про крим
ських послів, які поверталися додому разом із П. Воєйковим та С. Матчиним 
і з якими запорожці до світанку того ж дня розминулися.

Тим часом “черкаські пристави” І. Черепов та І. Борщов не поспішали ставати 
у фрунт перед князем, якого зустріли на засніженій лісовій дорозі. Вони мали воє
водський наказ супроводити запорозьких послів до Москви і тільки його збирали
ся виконувати. У цій ситуації Г. Волконському не залишалося нічого іншого, як 
послати депешу цареві з наріканням на непокірність І. Черепова та І. Борщова.
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Адже вони знехтували вимогою князя і його підлеглих: “нас, холопей твоих, не 
послушали, в Серпухов назад с черкасы не воротились”1.

З наближенням козаків до Москви контроль за ними з боку урядових осіб не 
послаблювався. Коли П. Одинець та інші посли Війська Запорозького прибули 
у село Данилівку Каширського уїзду, царські представники допитали запорозьких 
приставів І. Черепова та І. Борщова. Під час допиту виплив факт проходження од
нією дорогою по зустрічному руху козацьких послів та посольства до Криму 
П. Воейкова і С. Матчина. Через це цар робив запит своїм послам, щоб довідатися, 
чи, бува, запорожці не контактували з кримськими послами, які їхали за П. Восй- 
ковим і С. Матчиним2.

12 (22) лютого Михайло Федорович адресував ще одну грамоту П. Воейкову та 
С. Матчину, пославши її їм навздогін. Цей документ прикметний тим, що подає зріз 
сфокусованих на Крим московських зовнішньополітичних орієнтацій. Причому 
з поправкою їх на козацьке питання, що постало перед царським урядом у зв’язку 
з появою послів Війська Запорозького на території Московської держави. Михайло 
Федорович інформував своїх послів, що за його велінням від запорожців прийнято 
двох полонених татар і відправлено до Криму з тим, щоб передати їх Ібрагім-бею 
Сулешову. Цар детально інструктував П. Воейкова і С. Матчина, що їм робити для 
того, аби розвіяти можливі підозри та невдоволення кримського хана Джанібек- 
Гірея через прихід у Московську державу П. Одинця зі своїми товаришами.

Московські посли мали представити хану офіційну виправдальну версію, 
пов’язану із цим фактом. Згідно з цією версією пропуск запорозьких послів від 
польсько-московського кордону у бік Москви стався через недогляд путивльських 
воєвод (уже покараних царем). Що ж до Михайла Федоровича, то він волів, щоб 
усе було навпаки. Тому від самого початку розпорядився запорозьких послів не 
слухати, завернути їх з Путивля назад, а полонених татар викупити і прислати до 
нього (насправді цар у своїй грамоті путивльським воєводам наказував відправити 
додому запорозьке посольство разом із полоненими).

Невідомо, чи на момент написання цієї грамоти Михайло Федорович справді хо
тів заборонити в’їзд посольства Війська Запорозького до столиці. Імовірніше він вдав
ся до прихованої політичної гри. Однак П. Воєйкова та С. Матчина було уповноваже
но заявити Джанібек-Гірею, що цар суворо повівся з “ворами” -  запорозькими посла
ми, бо не допустив їх до Москви і вислав із своєї держави. На доказ щирості своїх 
дружніх почуттів до хана, Михайло Федорович вирішив звільнити двох татар, захопле
них козаками. їх мали передати кримській стороні на так званій посольській розміні*.

1 3 повідомлення окольничого князя Г. К. Волконського, 10 (20).П 1620. -  С. 250.
2 Повідомлення московських посланців до Криму П. Воєйкова і С. Матчина, 12 (22).П 

1620.-С. 251,252.
* У XVII ст. посольська “розміна” являла собою зустріч російських та кримських диплома

тів, що відбувалася у м. Валуйках на Білгородщині, зазвичай навесні або влітку. Під час посоль
ської розміни сторони обмінювалися посланниками, тобто постійними представниками своїх 
держав (Новохатко О. В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. -  
М., 2001.-С . 212).
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Це був яи не єдиний крок, зроблений царем у напрямку кримської сторони, шо 
належав не тільки до сфери дипломатичних запевнень, слів та умовностей, а й ре
альних практичних дій, які легко можна було перевірити. Загалом П. Воєйков та 
С. Матчин мали розіграти перед Джанібек-Гіреєм невелике дипломатичне дійство 
на тему дружби між царем та ханом за режисурою самого Михайла Федоровича 
(“А ваших, брата нашего людей, велели у них окупить и, пожаловав нашим жало
ваньем и дав им лошяди, велели их отдати на розмене вашему карачею Ибрагем- 
паше князю. И вам бы, браіу нашему, Джан-бек Гирею царю, наша царская друж
ба и любовь была ведома и приятна”). З наведеного сюжету, між іншим, впадає 
в очі, що козаки вдалися до ефективного у тогочасній дипломатії ходу, посиливши 
свої посольські аргументи представленням полонених противників. Та ще й нібито 
захоплених на царській службі!

Загалом з інструктивної грамоти Михайла Федоровича своїм послам до Криму 
однозначно випливає, що московський цар публічно відхрещувався і від запорозь
кого посольства, і від власної причетності до вчиненого козаками нападу на татар
ські улуси та Перекоп. Причому він лояльно запевняв хана, що не дозволить собі 
і в майбутньому спрямовувати козаків проти Криму. Насамкінець, щоб вичавити із 
факту появи на московській території послів Війська Запорозького щонайбільшу 
вигоду в інтересах своєї зовнішньої політики, Михайло Федорович напучував 
П. Воєйкова і С. Матчина донести ханові, що, мовляв, як за нападом козаків на 
кримські улуси восени 1619 р., так і за присипкою цареві двох захоплених там 
у полон татар стоять урядові кола Речі Посполитої. Адже, на думку царя, цим вони 
хочуть посварити його з ханом: “хотят нас, великого государя, с вами, братом на
шим, тем ссорить и дружбе нашей и любви помешку учинить”1.

У лютому Михайло Федорович за аналогічною схемою написав свою “пока
янну” грамоту ханові Джанібек-Гірею через появу на московських теренах запоро
зьких послів. Причому у ній він зробив два прикметних уточнюючих акценти: по- 
перше, заявив як про нібито доконаний факт про видворення послів Війська Запо
розького “ис под Москвы”; по-друге, удав, що викуп полонених татар обійшовся 
його казні в добру копієчку -  однак, мовляв, чого не зробиш заради добрих почут
тів до хана (“А ваших, брата нашого людей, дву человек для вашие, брата нашего, 
любви велели у них викупить немалою ценою и, пожаловав их нашим царським 
жалованьем, отпустити велели к вам, брату нашему”)2.

А що ж запорозькі посли? Яка доля насправді спіткала цих “воров” -  як ви
словився про них Михайло Федорович, охоплений почуттям політичної дружби 
і любові до Джанібек-Гірея? Справи їх були не такими вже й кепськими, як про це 
доповідали ханові з офіційної Москви. П. Одинець із членами запорозької посоль
ської делегації щасливо дісталися столиці Московської держави. Причому зу-

1 3 грамоти Михайла Федоровича послам до Криму П. Воєйкову і С. Матчину, 12 (22).П
1620 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 252,253.

2 3 грамоти Михайла Федоровича Джанібек-Гірею, лютий 1620 //Там само. -  С. 254,255.
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стріли там досить шанобливе ставлення до себе з боку царської влади, а також 
особливий інтерес до конфесійної ситуації в Україні.

Перший прийому Посольському приказі: дипломатичний 
церемоніал та декларації намірів

Невдовзі по їх прибулі Михайло Федорович видав указ про прийом послів 
Війська Запорозького у Посольській палаті. Йдеться, власне, про Посольський 
приказ. Це була одна з найважливіших центральних установ Московського царст
ва. Посольський приказ відав організацією зовнішніх зносин. Його діяльністю ке
рував думний дяк, а формально очолював сам цар. До обов’язків посольських дя
ків належало, зокрема, приймати грамоти, що їх привозили з собою іноземні по
сли, а також вести з ними попередні переговори. У XVI ст. іноземних послів, які 
прибували до Москви, розміщували на особливих дворах. На початку XVII ст. 
у Китай-городі на Ільїнці для них був улаштований Посольський двір. Офіційний 
прийом послів супроводжувався помпезним церемоніалом і відбувався у кілька 
етапів. Спочатку цар давав послам урочисту аудієнцію і приймав від них вірчі 
грамоти. Через кілька днів відбувалася ще одна аудієнція, під час якої цар повід
омляв послам, що для переговорів Ь ними він призначив декількох бояр. Прийоми 
у царя могли відбуватися по кілька разів, а на завершення їх влаштовувалася про
щальна аудієнція1.

Лерегравірування плану Москви "Сигізмундове креслення" 1610 р. Видання XVIII ст.

1 Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политичес
кой истории времени Ивана Грозного. -  М., 1996. -  С. 394,418,444; Рогожин Н. М. Указ. раб. -  
С. 17,74,75.
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Отже, перший офіційний прийом послів Війська Запорозького відбувся 27 лю
того (9 березня за н. ст.) у Посольській палаті. їх урочисто приймали глава По
сольського приказу думний дяк Іван Грамотін та дяк Сава Романчуков. Цьому пе
редувало запрошення запорожців до Посольської палати, передане через прикоман- 
дированого до них пристава -  стрілецького сотника Якова Бескова. У його супро
воді П. Одинець та інші члени запорозького посольства пішки попрямували до 
Кремля. На їхню честь було вишикувано стрільців у чистому одязі і без зброї 
(“в то время стояли в городе стрельцы в чистом платье бес пищалей”)1.

Як бачимо, до церемонії офіційної зустрічі запорозьких послів були залучені 
московські стрільці. Загалом, згідно із традиціями царського двору, що вирізняли
ся східною пишнотою церемоній та близькою до церковної обрядовістю, зустрічі 
іноземних посольств належало організовувати якнайпишніше. Урочистість та ве
лелюдність зустрічі залежала як від рівня посольської делегації, так і ступеня заці
кавленості московського уряду у зв’язках з державою, яку ця делегація представ
ляла. В подібних церемоніях, як-от під час зустрічі перського посольства на поча
тку 40-х рр. XVII ст., іноді брали участь десятки тисяч людей (“И всего на встрече 
кизылбашсково посла было всяких людей 50287 чел. Для посолсково ж приходу за 
городом и в городе по улицам до Большово Посольсково двора были московские 
стрельцы всех приказов, и пушкари, и затинщики, и посадцкие, и жилецкие всякие 
люди в цветном платье без ружья”)2.

Зрозуміло, що на честь запорозької посольської делегації ніхто не збирався 
влаштовувати таке помпезне церемоніальне дійство. Більше того, кілька десяти
літь по тому козацьких послів приймали у Москві з більшими почестями. Напри
клад, на відміну від П. Одинця, чигиринському полковникові Федору Вешняку, 
посланому 1649 р. гетьманом Богданом Хмельницьким на чолі посольства до царя 
Олексія Михайловича, не довелося іти на прийом пішки: прикріплений до україн
ських послів пристав подав йому коня із царських стаєнь з сідлом та вуздечкою. Зі 
зброєю в руках, тобто правилами “великого чину” (церемонією посольського зви
чаю) був вишикуваний і почесний стрій стрільців3.

Неважко здогадатися, що більша увага офіційної Москви до посольської місії 
Ф. Вешняка порівняно із посольством, яке очолював П. Одинець, пояснювалася 
неоднаковою зацікавленістю царського уряду у відносинах з українськими коза
ками на початку 20-х рр. та наприкінці 40-х рр. XVII ст., тобто під час Національ
но-визвольної війни. Утім, хоча прибуття П. Одинця та його товаришів на дипло
матичний прийом і було порівняно скромним, однак воно відбулося у межах це
ремонії зустрічі, що символізувала посольські почесті. А це свідчило про те, що

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті, 27.11 (9.1П)
1620 // Документи російських архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 245.

2 Новохатко О. В. Указ. раб. -  С. 204,205,220,225.
3 Процедура прийому у царя Олексія Михайловича послів гетьмана Б. Хмельницького на 

чолі із чигиринським полковником Ф. Вешняком, 5 (15).VI 1649 // Акты ЮЗР. -  СПб., 1861. -  
Т. 3.-С . 317.
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у столиці Московської держави Військо Запорозьке трактували як досить важли
вого політичного контрагента.

Прийом запорозької посольської делегації у Посольській палаті розпочався 
з етикетних люб’язностей, що прозвучали з уст І. Грамотіна: він розпитував запо
рожців про дорогу до Москви й умови їхнього облаштування у столиці. Потім дя
ки звернулися до акіуальної конкретики дипломатичного прийому. Вони заявили, 
що цар дізнався про посольство до нього Війська Запорозького із “кримськими 
язиками” та пропуск його до Москви з донесення своїх путивльських воєвод. 
П. Одинцеві та його товаришам було запропоновано публічно засвідчити мету 
свого посольства, а також розповісти про обставини останнього походу козаків 
проти татар, вбачаючи у ньому, отже, причинний зв’язок із теперішньою посоль
ською місією запорожців.

Від запорозької делегації слово узяв П. Одинець. У своїй посольській промові 
він, серед іншого, зазначив: “Прислали их все Запорожское войско, гетман Саада- 
чной с товарищи бити челом государю, объявляя свою службу, что они все хотят 
ему, великому государю, служить головами своими по прежнему, как оне служили 
прежним великим российским государем и вь их государских повелениях были, 
и на недругов их ходили, и крымские улусы громили. А ныне они по тому же слу
жат великому государю, ходили из Запорог на крымские улусы”1.

З наведеного фрагмента посольської промови П. Одинця можна переконатися, 
що оратор строго дотримувався концепта козацької служби цареві, який опредме- 
тився в адресованому Михайлові Федоровичу листі Війська Запорозького. Тобто, 
П. Одинець у своєму виступі означив (по суті у позачасовому вимірі) політичну 
орієнтацію запорозьких козаків, спрямовану на формальне підданство цареві на 
ґрунті виконання ними рицарської (військової) служби, за яку належить певне мо
нарше жалування.

У його промові можна вирізнити такі ключові тези: а) служба Війська Запоро
зького московському цареві освячена давньою традицією; б) запорожці підтвер
джують свою готовність і надалі додержуватися цієї традиції; в) власне, вони вже 
виконують таку службу, що має антикримську спрямованість і потребує відповід
ної винагороди: “И с тою службою и сь языки присланы оне к государю, и в том 
волен бог да царское величество, как их пожалует. А татар они отдали преж того, 
а он всеми головами своими хотят служить его царскому величеству, и его царс
кие милости к себе ныне и вперед искать хотят”2.

Прикметно, що аналогічну політико-правову формулу служби цареві, в тому 
числі із відсилкою до традиції козацьких предків, експлуатував на початку Націо
нально-визвольної війни Б. Хмельницький задля військового і політичного збли
ження з російським царем. Виразний сигнал у цьому напрямі, причому із застосу
ванням напрацьованого раніше запорозькою дипломатією ідейного інструмента

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті, 27.П (9.ІІІ) 
1620.-С . 246.

2 Там само.
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рію у сфері взаємин із московськими царями, гетьман подав цареві Олексію Ми
хайловичу після Корсунської битви 1648 р. Зокрема, це добре бачимо з його листа 
до севського воєводи Зам’ятні Леонтьева, до якого він звернувся з проханням, щоб 
той “быль ласковымъ гтриятелемъ Войску Запорожскому, намъ, слугамъ своимъ, 
и до царя его милости Алексея Михайловича, свЪтила руского, милостивою за- 
ступою быть изволилъ, чтобы о насъ, слугахъ своихъ, вЪдалъ. А мы, какъ издавна 
предки наши Войска Запорожского царю его милости всякую доброчиненность 
чинили, и нынЪ на томъ стоимъ”1

Отже, у змістовому плані цей текстуальний уривок генетично пов’язаний із за- 
садничими принципами політичної моделі служби цареві, на яку спиралося посольс
тво на чолі з П. Одинцем у 1620 р. Йдеться про те, що у листі Б. Хмельницького до 
севського воєводи 3. Леонтьева гетьман наголосив на ролі козаків як діючих монар
ших слуг Олексія Михайловича; обґрунтував їхню царську службу покликами на 
відповідну практику запорозьких предків; підтвердив вірність Війська Запорозького 
саме такому політичному курсу. У цьому зв’язку не зайвим буде взяти до уваги 
слушне спостереження В. Смолія та В. Степанкова, шо в цей час Б. Хмельницький 
не шукав царського підданства ні для України, ні для Війська Запорозького2

Як зазначалося, у посольській промові П. Одинця перед думними дяками тема 
служби запорожців цареві прямо кореспондувалася з поняттям царського жалу
вання. Навряд чи можна сумніватися у тому, що під останнім керівник посольства 
Війська Запорозького розумів щось інше, ніж звичну для козаків матеріальну ви
нагороду за воєнну службу у вигляді грошей та сукна. Так само, до речі, на почат
ку Національно-визвольної війни дивився на царське жалування Б. Хмельницький, 
який клопотався про “государеве грошове жалування” для козаків. Щоправда, 
у його пізніших документах поняття царського жалування могло мати інше забар
влення, наприклад, як-от читаємо у його листі до боярина Бориса Морозова (1651), 
у якому гетьман просив свого адресата, “чтобы еси заступити за насъ до его царс
кого величества изволилъ, чтобы его царское величество насъ изъ жалованья свое
го царского не выпущалъ, понеже мы становимся завсегда слугами его царскому 
величеству. Желаемъ того, чтобъ онъ, яко православный христианский царь, на 
всё земли государствовалъ”3

Взявши до уваги політичний контекст, у якому в цьому випадку вжито понят
тя “царське жалування”, правомірно вирізнити такі його змістові значення: царсь
ка ласка у широкому розумінні, політична протекція. Утім, таке тлумачення ви
слову “царське жалування” виходило за межі понятійного апарату, яким оперува
ли запорозькі посли у Москві в 1620 р.

1 Б. Хмельницький до 3. Леонтьева, 8 (18).VII 1648 // Акты Ю и ЗР. -  Т. 3. -  С. 208.
2 СмопійВ. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. -  К., 1995. -  С. 124,125.
3 Б. Хмельницький до Б. Морозова, 11 (21).ІІІ. 1651 // Акты Ю и ЗР. -  Т. 3. -  С. 446.

433



77. М. Сас. Витоки українського націотворення

Тема міжнародних відносин Речі Посполитої Довкола православного 
конфесійного питання в Україні

Тим часом прийом у Посольському приказі П. Одинця та інших послів Війська 
Запорозького тривав. Вислухавши заяву П. Одинця щодо мети очолюваного ним 
посольства, а також його розповідь про похід на кримські улуси, І. Грамотін схва
лив прагнення козаків служити цареві й пообіцяв повідомити про результати своєї 
зустрічі із запорожцями “царської величності бояр”, тобто Боярську думу. Попут
но він окреслив подальшу процедуру розгляду ініційованих запорозьким посольс
твом питань у вищих владних інстанціях Московської держави. За його словами 
виходило, що бояри зроблять відповідне подання цареві, на підставі якого той 
прийме остаточне рішення. Далі І. Грамотін перевів розмову із П. Одинцем та його 
товаришами в інше русло. Його цікавили стосунки польського короля з турецьким 
султаном, Папою Римським, німецьким імператором, а також чи правдивими були 
чутки, що Сигізмунд III “на их веру хочет наступити”

Запорозькі посли ухилилися від відповіді на запитання про стосунки короля
з німецьким імператором і Папою, посилаючись на те, що “от них тот край отда
лен”. Що ж до польсько-турецьких відносин, то вони оцінили їх як мирні. Причо
му особливо наголосили, що хоча козакам заборонено робити морські виправи 
проти Туреччини з Дніпра, однак ця заборона не поширюється на виправи з малих 
річок, а також походи проти Кримського ханства: так запорозькі посли тлумачили 
Роставицьку угоду 1619 р. Висловлене І. Грамотіним припущення про замах поль
ського короля на віру вони не підтвердили (“Посяганья на них от польского коро
ля никоторово не бывало”)1

На думку П. Куліша -  першого публікатора документів, пов’язаних із запоро
зьким посольством 1620 р. до царя, той факт, що козацькі посли нічого не сказали 
думному дякові про релігійні утиски православних в Україні та Білорусії, свідчив 
про їхню байдужість до інтересів православ’я. Він зазначив: “якщо б роздратуван
ня ченців, священиків, міщан та дрібної української шляхти проти уніатської ієра
рхії було спільним почуттям козацького війська, то представники його у Москві 
мали добру нагоду засвідчити себе християнськими воїнами, повідомивши хоч 
яку-небудь сенсацію на користь релігії, гнаної католицьким урядом. Однак козаки, 
пропонуючи царю свої послуги, жодним словом не натякнули на своє різновір’я з 
королівським урядом”2

Категоричний висновок П. Куліша про конфесійну індиферентність запорозь
ких козаків не можна прийняти. Його спростовують проправославні політичні по
зиції та орієнтації запорожців, що виразно проявлялися як до, так і після посольст
ва Війська Запорозького 1620 р. до царя. Як у такому разі бути із зверненою до 
думного дяка фразою П. Одинця про те, що “замаху на них від польського короля

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті, 27.11 (9.Ш) 
1620.-С . 246,247.

2 Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. -  Т. 1. -  С. 91.
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ніякого не було”? Спробуємо пояснити її, виходячи з конкретики політичного діа
логу І. Грамотіна з П. Одинцем, а також із урахуванням деяких опосередкованих 
фактів, що могли тоді вплинути на козацьких дипломатів. Насамперед подивимося 
на змістове навантаження запитання, адресованого І. Грамотіним своїм співрозмо
вникам: “здеся, в Росийском государстве слух был понесся, что польской Жиги- 
монт король учинился с турским в миру и в дружбе, а на их веру хочет наступити, 
и они б про то обявили, как король польской ныне с турским и с папою, цесарем. 
И на веру от них какова посяганья нету ль”1

Як бачимо, “наступ” на віру стосувався Сигізмунда III, тоді як “замах” (“посяга- 
нье”) на віру проектувався на “них”, тобто за формальною логікою -  усіх переліче
них у тексті світських володарів, а також Папу Римського. Відповідь запорозьких 
послів на запитання І. Грамотіна була позбавлена віросповідної термінології і пря
мих покликів на конфесійну тему. П. Одинець, який вірогідно особисто давав пояс
нення думному дякові, по суті зредукував його запитання про віру до одного аспек
ту, а саме -  “замаху на них з боку польського короля” Інакше кажучи, він не сприй
няв запитання І. Грамотіна як таке, що стосується антиправославної політики поль
ського уряду в широкому розумінні, або, приміром, спільних дій у цьому напрямі 
короля та Папи. Фактично це запитання звелося для П. Одинця до приблизно такого 
формулювання: “Чи польський король замірявся завдати удар по козаках?”

Як зазначалося, запорозькі посли визнали необгрунтованою таку постановку 
питання. Для П. Одинця як особи, наближеної до гетьмана П. Сагайдачного, така 
відповідь була цілком логічною. Адже керівник запорозького посольства, утім, як 
і його рядові члени, безперечно претендували на місце у майбутньому реєстрово
му війську, а тому не вбачали особисто для себе великої трагедії у проведенні 
польським урядом Роставицької комісії -  єдиної події, яка у контексті сприйнятого 
П. Одинцем запитання могла бути трактована як “наступ” або “замах” на запоро
жців. Зрозуміло, що під час виконання посольської місії особисті мотиви не могли 
бути визначальними для П. Одинця та його товаришів. Козацькі посли мусили ке
руватися виробленими колективно запорозькою спільнотою політичними підхо
дами. Недарма вони заявили у Москві про застереження зовнішньополітичних ін
тересів Війська Запорозького згідно із Роставицькою угодою (дозвіл їм на морські 
походи з малих річок проти Туреччини, а також походи проти Криму), з чого, до 
речі, можна було виснувати певний аргумент на користь позитивної оцінки відно
син козаків із польським королем.

Можливо політика польського уряду щодо Православної церкви та конфесій
них прав православних у Речі Посполитій була бездоганною, через що запорозькі 
посли і не висловили до неї ніяких претензій? Справді, пов’язані з цією темою 
офіційні декларації польської влади позірно вирізнялися конструктивністю. При
наймні це стосувалося прийнятої на вальному сеймі 1618 р. постанови “Про грець

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті, 27.11 (9.Ш) 
1620.-С . 246.
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ку релігію” У цьому документі зазначалося, що “повним заспокоєнням грецької 
релігії"” займеться черговий сейм (на екстраординарному сеймі 1619 р. це питання 
не розглядалося), а до його скликання, запевняли учасники сейму, “духовних 
і світських людей грецької релігії залишаємо у спокої, при вільному і звичайному 
богослужінні, щодо якого не повинно бути примусу і правового притягнення”1

Навряд чи подібні сеймові обіцянки, які за прикметним збігом обставин 
з’явилися саме в той час, коли Річ Посполита мала нагальну потребу в козацькому 
війську у зв’язку із польсько-московською війною 1617-1618 рр., могли істотно 
вплинути на запорозьких послів. їхню політичну наївність не варто перебільшува
ти. І хоча відповідь П. Одинця на поставлені І. Грам отіним запитання з політико- 
конфесійним ухилом виглядає експромтом, вочевидь вона мусила бути пов’язана
з настановами, які посли отримали перед від’їздом до Москви від політичних про
відників Війська Запорозького. Тим паче, що церковно-релігійні проблеми явно 
стукалися у двері запорозьких політиків напередодні радикального організаційно
го оновлення українсько-білоруської Православної церкви, яке відбулося 1620 р.

Можна стверджувати, що восени 1619 р. у церковних, а також світських полі
тично активних колах українського суспільства визрів твердий намір відновити 
ієрархію Православної церкви. Розпочалася політична підготовка до цього акту. Як 
зазначалося, на початку листопада 1619 р. у Києві православні церковні та світські 
особи склали петицію, яку через посередництво новопризначеного київського воє
води Т. Замойського хотіли передати королю, сенату та “Речі Посполитій”. Причому 
в ній не робилося якогось застереження щодо того, що висвячення в сан митрополи
та та єпископів конче має бути здійснене Константинопольським патріархом.

Тим часом у Москві перебував впливовий ієрарх Східної Церкви -  Єрусалим
ський патріарх Феофан. У червні 1619 р. він узяв участь у нареченні та висвяченні 
у патріарха Московського Філарета (в миру Федора) Микитовича Романова (реа
льного співправителя свого царственого сина Михайла Федоровича), який хотів 
надати цій церемонії схожість із царським вінчанням2. Про цю місію патріарха 
Феофана у Московській державі безперечно знали в Україні. В тому числі й авто
ри петиції, що була написана 3 листопада 1619 р. й адресована владній верхівці 
Речі Посполитої. Навряд чи можна сумніватися у тому, що вони і собі хотіли 
скористатися допомогою Єрусалимського патріарха. А йшлося про відновлення 
ієрархічної структури українсько-білоруської Православної церкви.

І. Борецький напевне зустрічався з П. Сагайдачним напередодні від’їзду запоро
зьких послів до Москви. Вочевидь вони обговорювали між собою плани залучення 
Єрусалимського патріарха до справи відновлення православної церковної ієрархії 
в Україні та Білорусії. Опосередкована вказівка на можливу зустріч ігумена Київсько
го Свято-Михайлівського монастиря із запорозьким гетьманом міститься у “Протес
тації” від 28 квітня (8 травня за н. ст.) 1621 р., одним із авторів якої був 1. Борецький.

1 Конституція варшавського вального сейму 1618 р. //Уоіишіпа 1е|»ит. -  Т. 3. -  Б. 158.
2 Богданов А. П. Московская публицистика последней чверти XVII века. -  М., 2001. -  С. 21.

436



Частина друга. Відновлення православної церковної ієрархії...

Отже, спростовуючи звинувачення у шпигунстві на користь Туреччини, які польсь
ка влада висувала на адресу патріарха Феофана, він писав: “В один час і в один рік 
були у Москві і патріарх і козаки; також [він] мешкав і в Києві, і в Трахтемирові рік 
без кількох тижнів, а жодних підступів і шпигувань не сталося”.

З цієї фрази висновується така думка. Якщо Єрусалимський патріарх насправ
ді був би турецьким шпигуном, він неодмінно відповідним чином вплинув би на 
запорозьких послів у Москві. Оскільки цього не сталося -  як і нічого іншого, що 
викривало б патріарха Феофана як таємного турецького агента, -  то це доводить 
його невинуватість. Розвиваючи подібну аргументацію, І. Борецький вибудовував 
ще одну логічну схему: для завербованого турецьким урядом патріарха-шпигуна 
на передньому плані мала бути підривна агітація серед запорожців. Для неї він мав 
широкі можливості не тільки в Москві, у якій Феофан пробував разом із козаць
кими послами, ай в  Україні, адже “[він] мешкав і в Києві, і в Трахтемирові рік без 
кількох тижнів” Тим часом жодних слідів такої агітації на практиці не виявлено, 
навпаки, запорожці “за королівським наказом на війну з турком ідуть, випрова
джені із Запорожжя його м[илістю] паном секретарем Обалковським”1

Отже, неважко переконатися, що І. Борецький використав тему контактів за
порожців із патріархом Феофаном як доказ безпідставності політичних звинува
чень, висунутих проти останнього. Причому тезу про московський епізод 1620 р. 
поведінки запорозьких послів та Єрусалимського патріарха можна тлумачити,
з одного боку, у тому сенсі, що названі гості Москви не цікавилися одні одними і не 
зустрічалися між собою, а це підтвердило їхню непричетність до взаємної змови 
та відсутність у них лихих намірів проти Речі Посполитої. З іншого боку, в зазна
чену тезу може бути вкладено і такий зміст: запорозькі посли та патріарх Феофан 
мали у Москві зустріч, однак вона була позбавлена антипольської спрямованості. 
Як видається, більш вірогідним є саме останнє тлумачення фрази з “Протестації” 
про перебування представників Війська Запорозького, а також Єрусалимського 
патріарха у столиці Московської держави. Адже і “московська”, і “українська” її 
підтеми подані в одному змістовому контексті -  як доказ того, що запорозька сто
рона та патріарх Феофан не мають спільно узгоджених ворожих планів проти 
Речі Посполитої. Причому цю фразу побудовано таким чином, що у ній немає 
прямої вказівки на зустрічі козаків і Єрусалимського патріарха і в Москві, 
і в Україні. Тим часом достеменно відомо, що з обох фактів по суті одного поряд
ку, що мали московську та українську територіальну прив’язку і були використані 
у “Протестації” для умовиводу про політичну безгрішність запорожців та патріар
ха Феофана стосовно польської влади, принаймні “український” не викликає най
меншого сумніву щодо реальних контактів Єрусалимського патріарха з представ
никами Війська Запорозького. Загалом, є достатньо очевидним: І. Борецький ви
ходив із логічного засновку, що патріарх Феофан контактував у Москві з послами 
Війська Запорозького. Адже тільки за цієї умови набував справді доказової сили

1 Вопескі З. і іп. РгсЛевйф і роЬсйпа ̂ ійсауа. 28.IV (8.У) 1621. -  С. 143,144.
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аргумент І. Борецького про невинуватість Єрусалимського патріарха у шпигунстві 
на користь турків. Тобто, згідно з наявною у “Протестації” версією, Феофан фактич
но мав “алібі”, якщо зустрічаючись із козацькими послами у Москві, він не схилив 
їх до ворожої зради. Якщо ж козаки з ним там не зустрічалися, то Єрусалимський 
патріарх у цьому сенсі позбавлявся нагоди очиститися від підозр у шпигунстві.

Отже, є усі підстави стверджувати, що у Війську Запорозькому, так само як 
і в православних церковних колах в Україні, не тільки знали про перебування Єру
салимського патріарха у Москві у 1619 -  на початку 1620 р., а й плекали щодо 
Феофана далекосяжні плани* Проте в документах, якими мали керуватися 
П. Одинець та інші члени козацького посольства, конфесійні питання не фігурува
ли. Йдеться насамперед про лист Війська Запорозького до царя Михайла Федоро
вича, зміст якого нам відомий.

Є також підстави для висновку, що і посольська інструкція орієнтувала запо
розьких послів на фігуру замовчування конфесійної теми. Адже на прямі запитан
ня думного дяка щодо “наступу” та “замаху” на віру П. Одинець фактично ухили
вся від відповіді, загально стверджуючи, що на козаків не було “замаху” з боку 
короля. Водночас там, де цього вимагали інтереси Війська Запорозького, він вико
ристовував запитання І. Грамотіна як підставу для цілеспрямованого поширення 
політично вигідної для козаків інформації. Приміром, задовольняючи цікавість 
свого співрозмовника щодо польсько-турецького примирення, П. Одинець зосере
див головно увагу на дотичних до цієї тематики, однак вельми чутливих для коза
ків аспектах, пов’язаних із їхніми походами проти турків і татар.

Таку дипломатичну тактику зумовлено не якимись суб’єктивними міркуван
нями та уподобаннями, а строгим виконанням ним приписів запорозького посоль
ського чину. Наочною ілюстрацією щодо цього може бути посольська інструкція 
Війська Запорозького -  “Пам’ять нашим послам, панам Петрові Одинцю з іншими 
товаришами: чого повинні домагатися від їхніх милостей панів комісарів” У цьо
му документі, написаному під час укладення польсько-козацької Куруківської 
угоди 1625 р., зокрема, наголошувалося на такому дипломатичному правилі: 
“І старший наш, [і] посол на яку-небудь справу обираються за згодою усього 
Війська й мусять чинити те, що їм накаже Військо”1

Отже, козаки Війська Запорозького вимагали від своїх послів безумовного до
тримання конкретних положень посольської програми, що відображала колектив

* М. Грушевський виходив із того, що головною метою запорозького посольства 1620 р. до мо
сковського царя було досягнення порозуміння з Єрусалимським патріархом, який перебував у той 
час у Москві. Причому, на думку історика, це порозуміння таки було досягнуте. Аргументом на 
користь свого припущення він вважав те, що у “Протестації” І. Борецького (1621) згадано про одно
часне перебування у Москві, а пізніше -  Києві і Трахтемирові патріарха Феофана та козаків. Відтак 
“поставленнє в одну лінію Москви, Київа і Терехтемирова, думаю, виходить з того, що у Москві 
патріарх мусів з козаками бачитися” {Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 432).

1 Пам’ять нашим послам, панам Петрові Одинцю з іншими товаришами: чого повинні дома
гатися від їхніх милостей панів комісарів, 5.ХІ 1625 // Biblioteka PAN w Komiku. -  Rkps. № 338. -  
S. 92.
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ну волю запорозької спільноти. Самодіяльність у цій справі не віталася -  на вин
них чекало суворе покарання. Звідси випливає, шо досвідчений козацький дипло
мат П. Одинець та члени очолюваного ним посольства до царя у 1620 р. не могли 
дозволити собі вільні імпровізації щодо такого важливого питання, як становище 
Православної церкви у Речі Посполитій.

Тож можна тільки гадати, чому П. Сагайдачний та інші причетні до форму
вання політичних позицій Війська Запорозького особи не захотіли порушувати це 
питання через запорозьких послів у Москві. Можливо вони остерігалися бурхливої 
негативної реакції польського уряду, що поставила б хрест на таємних планах тих 
православних церковних і світських кіл в Україні, які хотіли відновити ієрархію 
Православної церкви. Не виключено, що тісно пов’язані із запорожцями українські 
церковні діячі, наприклад І. Борецький, з якихось причин побоювалися політично
го втручання у конфесійні справи в Україні Михайла Федоровича (на якого не
абиякий вплив справляв його батько -  московський патріарх Філарет). Зрозуміло, 
що могли бути й інші причини, які спонукали запорозьких політиків дистанціюва- 
тися від втручання царя у церковні справи в Україні.

Нам невідомі деталі вірогідної аудієнції у патріарха Феофана П. Одинця і, мож
ливо, ше когось із членів запорозького посольства. Проте її політична значущість, 
якщо вона справді відбулася, цілком очевидна. Адже під час цієї зустрічі принаймні 
контурно мала бути окреслена проблематика майбутнього діалогу патріарха з пред
ставниками православних кіл України, які виступали за відновлення церковної ієра
рхії. Вірогідно під час контактів запорожців з патріархом Феофаном обговорювали
ся також деякі “технічні” деталі його очікуваного приїзду в Україну, де безпеку його 
перебування реально могли забезпечувати саме козаки. Однак з певністю можна 
стверджувати, що П. Одинець і підпорядковані йому запорозькі дипломати збирали 
інформацію про перебування Єрусалимського патріарха у Москві, в тому числі про 
його найближчі плани. Судячи з усього, вони знайшли спосіб передати цю інформа
цію П. Сагайдачному ще до свого повернення з Московського царства. В усякому 
разі запорозький гетьман був обізнаний з термінами прибуття патріарха Феофана 
в Україну й у березні взяв участь у його почесній зустрічі у Києві.

Посольський побут запорожців у Москви Посольські подарунки царя

Завершуючи прийом запорозьких послів, І. Грамотін оголосив про призначен
ня для них царського утримання на час їхнього перебування у Москві. У москов
ській дипломатичній практиці це було далеко не технічне питання. Адже тамтеш
ня гостинність прямо пропорційно залежала від політичної зацікавленості царя 
у своїх чолобитниках-іноземцях. Витрати на харчування, корм коням, опалення 
приміщень, царське жалування грошима і хутром ретельно фіксували приказні 
дяки, розписуючи їх згідно з ієрархічною градацією осіб, які претендували на “го- 
сударево жалованье, поденной корм”, “государево жалованье, в стола место корм” 
У подальшому царські урядовці спиралися на ці записи з тим, щоб відповідним 
чином “розсадити” охочих до казенних харчів за уявним царським столом.
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На жаль, у джерелах не збереглося конкретних відомостей, що саме перепало 
П. Одинцеві та його товаришам з царського стола. Водночас про побут запорожців 
у Москві в статусі послів до царя загалом можна скласти приблизне уявлення. 
Певною мірою тут можуть прислужитися документи, що проливають світло на те, 
як у столиці влаштовувалися інші царські чолобитники -  вихідці з України. 
Йдеться про документальні свідчення, щоправда більш пізнього часу (однак такі, 
що вкладаються у межі діахронії), про “государеве жалування” для царських 
прохачів з числа духовенства, а також козацьких послів.

Московський кремль. Мініатюра XVII ст.

Як свідчать джерела, на початку 40-х рр. XVII ст. для ченців і представників 
білого духовенства це жалування призначалося за певною ієрархічною шкалою. 
Найбільший “поденний харч і питво” у Москві давали архімандритам та ігуменам. 
Він становив на особу по 2 алтини (алтин -  мідна монета, що дорівнювала 3 ко
пійкам), 2 кухлі меду, 2 кухлі пива, а також 2 вози дров на тиждень на увесь почет 
архімандритів та ігуменів. Найменшим харчем і питвом мусили вдовольнятися 
монастирські служки -  по 5 денег (деньга -  срібна монета, що дорівнювала
0,5 копійки) та інші незначні особи із супроводу “государевих богомольців”: їм 
належало тільки по 4 деньги і кухлю пива1.

На практиці такі норми утримання для духовних осіб з України нерідко були 
ще меншими. Це дало підставу намісникові Київського митрополита Петра Моги
ли старцю Києво-Печерської лаври Ігнатію не тільки нарікати на те, що від таких 
царських харчів не станеш ситим, а й благати Михайла Федоровича про порятунок 
від голодної смерті й холоду (“здЬсь на Москви помираемъ голодною смертю; да 
дровъ, государь, намъ указано здЬсь всего по два возы на недЪлю, и тыми, госу
дарь, дровами намъ пронятця о четырехъ топляхъ нЬчимъ”)2.

1 Доповідь про припаси для київських ченців, 5 (15).ІІ 1640 // Акты Ю и ЗР. -  Т. 3. -  С. 34.
2 Чолобитна намісника київського митрополита їгнатія Михайлу Федоровичу, 17 (27).IV 

1640 // Там же. -  Т. 3. -  С. 42; 7 (17).ІУ 1640 // Там же. -  С. 43.
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З цілком зрозумілих причин такий царський “поденний харч” не можна назва
ти щедрим. Тим часом ритуалізований його варіант грунтувався на демонстратив
но надмірному трапезуванні. Він був націлений на те, щоб засвідчити, з одного 
боку, велич, блиск і багатство царського двору, а з іншого -  монаршу прихиль
ність до персон, у яких цар мав зацікавленість. Такого “жалованья в стола мЬсто” 
свого часу удостоївся посол Б. Хмельницького до царя Олексія Михайловича чи
гиринський полковник Ф. Вешняк. На відміну від старця Ігнатія та інших києво- 
печерських ченців, йому скаржитися на голод у Москві не доводилося. Принаймні 
у день представлення цареві посол міг наїстися досхочу: йому запропонували 
“змісний калач на півтори лопатки”, блюдо чорної ікри, парового ляща (або стер
лядь), кусок білого рибця, блюдо ухи із свіжої риби, по шматку білужини і сьом- 
жини, “шуку колодку” Ф. Вешнякові було чим вгамувати спрагу після рибних 
страв. Полковнику подали по два кухлі “подвійного” вина, “романії”, рейнського 
вина, вишневого (або малинового) меду, піввідра паточного меду, відро цідженого 
меду, два відра доброго пива1.

Такі надмірності щодо забезпечення іноземних послів продовольством у Мос
кві не були дивиною. Іноді встановлене для послів утримання вдесятеро переви
щувало їхні реальні потреби. Причому згідно із московським дипломатичним ети
кетом “корм” (продовольство) видавався натурою, оскільки побутувала думка, що 
отримувати гроші на харчування принизливо. Прикметно, що визначені для послів 
із Речі Посполитої норми “корму” були орієнтиром для постачання продовольст
вом інших іноземних послів2.

Якими були гастрономічні перспективи у Москві П. Одинця та його посольсь
кого почту з огляду на те, що до іноземців -  візитерів до царя там підходили за 
принципом “по Сеньке и шапка”? Можна стверджувати, що призначене для них 
матеріальне утримання було в межах загальноприйнятих для московської дипло
матичної практики норм “корму”, встановлених для іноземних послів. На це вка
зує той факт, що під час прийому П. Одинця та його товаришів у Посольському 
приказі і Боярській думі при повідомленні про призначене для них посольське 
утримання незмінно звучала формула “государево жалованье, в стола место корм”, 
яка застосовувалася до послів, котрим при московському дворі засвідчували 
належну шану, приміром, посольської делегації на чолі із чигиринським полков
ником Ф. Вешняком3

1 Пам’ять боярину і дворецькому князю Львову та дякам про видачу харчів послу 
Б. Хмельницького полковнику Ф. Вешняку V день представлення царю, 5 (15).VI 1649 // Там са
мо.-Т. 3.-С . 316.

2 Рогожин Н. М. Указ. раб. -  С. 68.
3 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті, 27.11 (9.ІІІ) 

1620. -  С. 247; Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Боярській думі, після
27.11 (9.ІІІ) 1620. -  С. 248; Пам’ять боярину і дворецькому князю Львову та дякам про видачу 
харчів послу Б. Хмельницького Ф. Вешняку у день представлення царю, 5 (15).УІ 1649. -  С. 316; 
Процедура прийому у царя Олексія Михайловича послів Б. Хмельницького на чолі із чигиринсь
ким полковником Ф. Вешняком, 5 (15).VI 1649. -  С. 317.
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У цьому можна вбачати особливий знак прихильності царя Михайла Федоро
вича до послів Війська Запорозького. Адже з прибулими до Москви іноземцями, 
які не викликали у царського уряду надто великого інтересу, як правило, особливо 
не церемонилися. Це добре видно з прохолодного прийому, з яким зіткнулися 
у столиці Московської держави києво-печерські ченці, очолювані старцем Ігнаті- 
єм. їм призначили непрестижний за тамтешніми уявленнями “поденний корм” 
грошима, а також тільки у день їхнього приїзду в авральному порядку підшукали 
для них приміщення на Кизилбашському (Перському) купецькому дворі, нашвид
куруч відремонтувавши у ньому груби1.

Згідно з тогочасною дипломатичною практикою перед відправкою послів додому 
їх обдаровували. Свою посольську винагороду отримали й очолювані П. Одинцем 
запорожці. Цар Михайло Федорович видав щодо цього свій указ, за яким П. Одинець 
отримав у рахунок “государева жалованья” лисячу шапку за 4 рублі, “добру” камку -  
візерункову шовкову тканину, ткану золотом або сріблом, “доброго” гатунку сукно 
(“лундьіш”). Сімом “лутчим” членам запорозького посольства перепало по лисячій 
шапці за 2,5 рубля, “доброму” сукні і тафті -  шовковій тканині з полотняними встав
ками. Решті козакам дали по лисячій шапці за 1,5 рубля та “доброму” сукну2

Така винагорода запорозьким послам була радше символічною, якщо порівня
ти її з тими багатими дарунками, що їх отримували інші посли та різні царські 
прохачі. Наприклад, у 1640 р. племінник колишнього Київського православного 
митрополита І. Борецького Ілля Борецький, окрім іншого, виклопотав собі у Ми
хайла Федоровича сорок соболів ціною у 25 рублів3

Порівняно мала винагорода, яку отримали запорозькі посли, -  причому на тлі 
досить шанобливого ставлення до них московської влади, пояснювалася політич
ним прагматизмом дарувальника. Судячи з усього, уряд Михайла Федоровича во
лів тримати певну політичну дистанцію при зближенні з Військом Запорозьким. 
Не в останню чергу це пояснювалося як урахуванням офіційною Москвою позиції 
кримського хана, так і відсутністю у неї твердої впевненості у надійності запоро
жців у ролі “царських слуг”. Через це цар вирішив запустити пробну кулю -  нада
ти Війську Запорозькому так зване “легке” жалування. Йшлося загалом про неве
лику за розміром (однак значущу за політичним підтекстом) разову грошову ви
плату. Очевидно з прив’язкою до її “легкої” форми і були підібрані “легкі” пода
рунки для П. Одинця та інших членів запорозького посольства.

Що ж до суми царського жалування усьому Війську Запорозькому, то Михай
ло Федорович відлічив для нього 300 рублів. Причому розставання з грошима на

1 Пам’ять про підготовку у Москві приміщення для ченців Києво-Печерської лаври, 4 
(14).ІІІ 1640 // Акты Ю и ЗР. -  Т. 3. -  С. 34.

2 Пам’ять казначею Н. Траханіотову, дякам Ж. Шипову і Б. Милованому про царське жалу
вання запорозьким послам на чолі з П. Одинцем, 10 (20). III 1620 // Документи російських архівів
з історії України. -  Т. 1. -  С. 248.

3 Пам’ять казначею П. Волинському, дякам Г. Панкратьеву та А. Іванову про видачу царсь
кого жалування І. Борецькому, 7.У 1640 // Акты Ю и ЗР. -  Т. 3. -  С. 51.
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користь козаків далося йому нелегко: у чорновому варіанті царської грамоти по
чатково фігурувала сума 200 рублів, яку після коливань вирішено було збільшити 
наполовину. Утім, і трьохсотрубльове жалування, що в кінцевому разі перепало 
запорожцям від царських щедрот, не могло істотно поліпшити їхнє матеріальне 
становище. За тогочасними московськими цінами його вистачило б на придбання 
75 дорогих лисячих шапок, або 200 лисячих шапок посередньої якості, що в розра
хунку на усіх козаків Війська Запорозького було явно малувато.

Показово, що служба князя Д. Пожарського, тобто одного з основних фігуран
тів на переговорах із запорозькими послами у 1620 р., обходилася царському уря
дові дорожче, ніж виплачене ним жалування на все Військо Запорозьке. Принайм
ні про це свідчать дані, які є у розпорядженні дослідників за 1633 р. У той час цей 
князь “для смоленские службы” отримав річний оклад у 400 рублів (за цю ж служ
бу бояринові князю Дмитру Черкаському був визначений оклад у 600 рублів), 
а послані у його полк піддячі із різних приказів, тобто невоєнні служилі люди, ма
ли оклад від 7 до 22 рублів1, що також помітно перевищувало вартість посольсь
ких подарунків, отриманих у Москві членами посольської делегації на чолі
з П. Одинцем. Однак у цьому випадку важливою була не конкретна сума жалуван
ня, а факт його виплати запорожцям. Адже це політично закріплювало їхні відно
сини з царем у формі військової служби монарху.

Посольська місія П. Одинця та його товаришів не вичерпалася їхнім візитом 
до Посольської палати. Московська влада влаштувала цей урочистий прийом, щоб 
подати Війську Запорозькому виразний сигнал своєї політичної прихильності, 
а також задля попереднього з’ясування намірів запорозьких послів (судячи з усьо
го П. Одинець вручив тоді І. Грамотіну листа від Війська Запорозького до царя 
Михайла Федоровича) та збору від них певної воєнно-політичної інформації. Про
те на запорожців чекали нові, не менш значущі знаки уваги з боку офіційної Мос
кви: їх прийняли у Боярській думі -  вищій державній установі Московського царс
тва, а заключним акордом козацького посольства став для нього ще один прийом у 
Посольському приказі.

Прийом у  Боярській думі

Думними чинами були в ті часи бояри, окольничі, думні дворяни, а також 
думні дяки -  останні відігравали дедалі більшу роль у поточній діяльності Думи, 
займаючись головно діловодством. Сфера діяльності Боярської думи охоплювала 
широкий спектр питань як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Серед іншого, 
ця установа займалася організацією прийому іноземців, а також проведенням пе
реговорів із приїжджими іноземцями. Як правило, переговори з представниками 
іноземних государів вели члени обраної царем невеликої Ближньої думи, до якої 
входили, зокрема! деякі члени Боярської думи. Для ведення дипломатичних пере

1 Новохатко О. В. Указ. раб. -  С. 133,134.
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говорів створювалися особливі думські комісії. Зазвичай комісії складалися з од- 
ного-двох (у виняткових випадках і трьох) членів Боярської думи, яким допомага
ли двоє-троє дяків. Бояри не входили до відповідних комісій, якщо ранг іноземно
го дипломата був недостатньо високий або ж у Москві дипломатичне питання 
вважали малозначущим -  тоді на переговори ішов тільки дяк1.

Московський боярин. Малюнок А. Олеарыя. XVII ст.

Для подальших переговорів з очолюваною П. Одинцем запорозькою посоль
ською делегацією цар Михайло Федорович призначив осіб з числа впливових 
у Московській державі діячів і досвідчених представників приказної бюрократії -  
боярина, коломенського намісника князя Дмитра Пожарського, думного посольсь
кого дяка Івана Курбатова та дяка Посольського приказу Саву Романчукова. Не
вдовзі П. Одинця та його товаришів прийняли у Боярській думі “на государевом 
дворе” Коли саме вони потрапили “в палату к боярам”, залишається невідомим. 
Можливо інформація про це містилася у тій частині відповідного джерельного 
тексту, що на сьогодні виявилася втраченою2

В усякому разі прийом запорозького посольства у Боярській думі відбувався 
не раніше, ніж думні чини, а також сам Михайло Федорович ознайомилися зі зміс
том листа Війська Запорозького до царя. Таке припущення спирається на той факт, 
що головною темою зустрічі бояр із козацькими послами було обговорення саме 
цього документа. Причому на той момент його зміст вивчив і цар (“И что писали 
к цв-ву Петр и все Запорожское войско в своем листу к в. в-ву, то де известно”).

1 Шмидт С. О. Указ. раб. -  С. 393,396,397,411,444; Рогожин Н. М. Указ. раб. -  С. 10.
2 Войтович Л., Заборовський Л., Ісаєвич Я., Сисин Ф., Турилов А., Флоря Б. Зазнач, праця. -  

С. 249.
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Звідси стає зрозумілим, що прийом П. Одинця та інших запорожців у Думі відбув
ся після 27 лютого (9 березня за н. ст.), тобто вже після того, як по завершенні 
прийому у Посольському приказі їх відпустили “на подворье”

Щодо визначення орієнтовної дати цієї події можна зробити таке спостере
ження. Прийом козаків у Посольскому приказі відбувався у суботу 27 лютого -  на 
Масляну. Під час офіційної зустрічі послів Війська Запорозького у Думі бояри зі 
специфічною куртуазніспо просили їх не ображатися, шо їм відмовлено у щасті 
особисто споглядати Михайла Федоровича, оскільки, як було заявлено, у піст він 
не дає аудієнції іноземним послам: “А в том бы вам не оскорблятца, что есте его 
ц.в-ва очей не видели, потому что есте пришли к Москве перед постом, и в пост 
у великого государя нашего никакие послы иноземцы не бывают. А ныне царское 
величество ездил молитца по святым местам, и велел вас великий государь наш 
отпустить к себе”

Усе це дає підстави стверджувати, що прийом запорозьких послів у Думі міг ві
дбутися не раніше понеділка 1 (10) березня, тобто першого дня Великого посту. 
Найвірогідніше ж ця подія могла статися близько 10 (20) березня. Адже саме того 
дня на виконання офіційно озвученого боярами царського рішення про подарунки 
запорозьким послам “денгами, и комками, и тафтами, и сукны, и шапки” було дору
чено казначею і двом дякам виготовити одяг і шапки з відповідних тканин, сукна та 
хутра, а потім доставити їх у Посольський приказ І. Грамотіну та С. Романчукову1

Під час зустрічі з козацькими послами бояри в позитивному контексті опри
люднили зроблене ними резюме листа Війська Запорозького до царя. Вони пере
дали П. Одинцеві та його товаришам похвалу Михайла Федоровича на адресу ге
тьмана П. Сагайдачного і всього Війська Запорозького за те, шо запорожці стали 
шукати царської милості й жалування, засвідчивши водночас свій намір служити 
цареві. Окреслюючи зайняту Михайлом Федоровичем політичну позицію щодо 
запорозьких ініціатив, бояри запевнили козацьких послів, що він чинитиме так 
само, як його “предки”-царі -  дід Іван IV Грозний та дядько Федір Іванович, котрі 
“прежних запорожских гетманов и все войско Запорожское в своем царском жало
ванье держали”

Окрім цієї відповідальної політичної заяви про прихильність Михайла Федо
ровича традиції московських царів тримати запорожців за своїх слуг, бояри, вдав
шись до мови тогочасної дипломатії, подали П. Одинцеві та його товаришам дода
ткові сигнали щодо зацікавленості офіційної Москви у Війську Запорозькому. На 
початку прийому запорожців у Думі це проявилося у тому, що дяк С. Романчуков 
оголосив про веління Михайла Федоровича відвести П. Одинцеві та його посоль
ському почту престижний постій на царському дворі. А під кінець прийому коза

1 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській палаті,
27.11 (9.ІІІ) 1620. -  С. 247; Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Боярській 
думі, після 27.11 (9.Ш) 1620. -  С. 247, 248; Пам’ять казначею Н. Траханіотову, дякам Ж. Шипову
і Б. Милованому про царське жалування запорозьким послам на чолі з П. Одинцем, 10 
(20)111.1620.-С . 246.
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цьким послам пообіцяли царські подарунки, шо чекали на них при випровадженні 
їхнього посольства додому. Тим часом їм запропонували задовольнитися, як мож
на припустити, щедрим царським столом.

Нарешті, П. Одинця та його товаришів запевнили у намірі Михайла Федоро
вича видати Війську Запорозькому грошове жалування. Це свідчило про те, що 
царський уряд реально був готовий конституювати особливі політико-правові та 
військово-політичні відносини із запорожцями. Таким був і головний практичний 
результат прийому запорозького посольства у Боярській думі.

Останній прийом запорозьких послів у Посольському приказі 
Укладення московсько-запорозької угоди 1620р.

Хоча запорожців і прийняли у Посольському приказі та Боярській думі, проте 
це не поставило крапку над “і” у їхньому посольстві. Видається очевидним, що 
посольській делегації Війська Запорозького належало відбути у Москві ще одну 
офіційну зустріч -  заключну. До речі, у тогочасних московських політико- 
дипломатичних колах останньому прийому відводилася особлива роль: без нього 
посольство вважалося таким, що не відбулося1 Тим часом у джерелах не зберег
лося прямих відомостей про подібний прийом запорожців у Москві. І все ж мос
ковська влада його організувала.

Щоб переконатися у цьому, ще раз зважимо деякі викладені вище факти. На
самперед не підлягає сумніву те, що П. Одинцеві та іншим козацьким послам офі
ційно повідомили про рішення Михайла Федоровича щодо їхнього відпуску, як 
і про приблизний сценарій останнього. Сталося це тоді, коли добігав кінця прийом 
запорожців у Боярській думі. Отже, перед тим, як відпустити членів запорозької 
посольської делегації “на подворье”, бояри, по-перше, оголосили, що цар дозволив 
відпустити їх на батьківщину (“отпустить к себе”) з грошовим жалуванням на усе 
Військо Запорозьке, по-друге, козакам було заявлено, що під час відпуску посоль
ства (“на отпуске”) їм вручать посольські подарунки. Прикметним є і той факт, що 
на виконання царського указу казначей Н. Траханіотов та дяки Ж. Шипов 
і Б. Милований повинні були підготувати і передати ці подарунки у Посольський 
приказ в розпорядження І. Грамотіна та С. Романчукова. Звідси випливає, що 
останній прийом запорожців відбувся саме у Посольському приказі, де вони отри
мали обіцяні їм гроші та подарунки.

Коли ж запорозьких послів запросили на останній прийом і чи обмежився він 
врученням П. Одинцеві та його товаришам грошового жалування, хутряних шапок та 
інших подарунків? Можна стверджувати, що останній прийом запорозькій посольсь
кій делегації був влаштований у Посольському приказі не раніше 21 квітня (1 травня 
за н. ст.). Саме того дня цар Михайло Федорович видав грамоту, адресовану гетьмано
ві Петрові Конашевичу, отаманам, сотникам, осавулам та усьому Війську Запорозькому.

1 Рогожин Н. М. Указ. раб. -  С. 73.
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У цьому документі, врученому, отже, запорозьким послам І. Грамотіним 
і С. Романчуковим під час останнього прийому у Посольському приказі їхньої по
сольської делегації, підбито підсумок офіційному політичному діалогу між пред
ставниками Війська Запорозького та царським урядом. Причому визначено рівень, 
а також перспективи московсько-запорозьких відносин.

У грамоті спершу переповідано зміст запорозького листа до Михайла Федоро
вича. Як уже зазначено, у цьому листі містилася програмна політична пропозиція 
щодо військової служби цареві, за яку очікувалася монарша винагорода. Потім 
у грамоті Михайла Федоровича викладено офіційну позицію царського уряду сто
совно запорозького посольства загалом.

По-перше, цар висловив подяку гетьманові і всьому Війську Запорозькому за їхнє 
звернення по царську милість, а також уже нині засвідчену запорожцями службу ца
реві і намір служити йому в майбутньому. По-друге, він погодився прийняти татарсь
ких полонених, доставлених йому козаками на доказ виконуваної ними царської слу
жби. По-третє, Михайло Федорович наголосив, що звелів своїм боярам та приказним 
людям офіційно прийняти, заслухати і відпустити запорозьке посольство, нагородив
ши послів подарунками, Військо Запорозьке -  “легким” грошовим жалуванням. Цар 
запевнив козаків у тому, що і надалі вони можуть бути певними його ласки та жалу
вання (“И вперед вас в нашем милостивом жалованье имети хотим”)1

Отже, основної політичної мети запорозького посольства до московського ца
ря фактично було досягнуто. Цареві було вручено листа від імені гетьмана та 
усього Війська Запорозького з пропозицією про військове найманство. У відповідь 
на нього Михайло Федорович дав козацьким послам грамоту про прийняття цієї 
пропозиції на певних умовах. Фактично ці документи лягли в основу укладеної 
тоді московсько-запорозької угоди.

Згідно з цією угодою, Михайло Федорович погодився на встановлення політич
них відносин із Військом Запорозьким, які, по суті, базувалися на засадах воєнної 
служби запорозьких козаків цареві за певне грошове жалування. Водночас щодо 
останнього царський уряд не брав на себе чітких фінансових зобов’язань. До того ж 
цар робив таке застереження: в подальшому виплату запорожцям жалування він ста
витиме у пряму залежність від того, як вони проявлятимуть себе на царській службі 
(“А вперед вас в вашем жалованье забвенных не учиним, смотря по вашей службе”).

Звертаючись до запорожців як до осіб, що вже перебувають у статусі царських 
слуг, Михайло Федорович ставив перед ними оперативне військово-політичне за
вдання: не чинити ніяких походів на кримські улуси, оскільки татари утримуються 
від нападів на Московську державу. Щоправда, в цьому випадку наміри царя, 
судячи з усього, не були такими однозначними. Як можна здогадатися із закресле
ної у чорновому варіанті грамоти і не зовсім чітко сформульованої фрази: 
“а будет крымской царь вперед к нам правды держати и учнет и войною на наши

1 Грамота царя Михайла Федоровича гетьману Петрові Коиашевичу, отаманам, сотникам і 
всьому Війську Запорозькому, 21.IV (1.У). 1620. -  С. 248,249.
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украиньї ходити учнут деле вперед вашем”1, Михайло Федорович, усе ж, розрахо
вував за певних обставин використати військові сили Війська Запорозького для 
збройного стримування татар.

Підбиваючи загальний підсумок розгляду запорозького посольства до царя 
Михайла Федоровича, можна стверджувати, що головним його результатом стало 
подолання кризи у відносинах Війська Запорозького з царським урядом (спричи
неної участю козаків у польсько-московській війні 1617-1618 рр.) й піднесення їх 
до рівня безстрокового військового найманства, прибраного у форму номінального 
підданства запорозьких козаків цареві.

Однак чим було зумовлене таке військово-політичне зближення Війська Запо
розького з офіційною Москвою і чи мали козаки якісь дивіденди від московсько- 
запорозької угоди 1620 р.? Однозначно відповісти на це запитання навряд чи мож
на, через незадовільний стан джерел. Загалом на межі другого і третього десяти
літь XVII ст. існувало кілька факторів, що спонукали запорожців орієнтуватися на 
московського царя.

Якщо виходити з конкретики документів, пов’язаних із запорозьким посольст
вом 1620 р. до Москви, то напрошується висновок, що найпершою і найелементар
нішою причиною, яка підштовхувала козаків до зближення з царем, було їхнє ба
жання регулярно отримувати від нього платню. Це підтвердила і козацька рада 
у Переяславі 17 січня 1620 р., з якої до Москви рушили запорозькі посли. До того 
ж, у цей час для запорожців актуалізувалися питання пошуку засобів до існування, 
оскільки з укладенням Роставицької угоди їм укотре були поставлені перепони 
у здійсненні морських походів за здобиччю.

Можна з певністю констатувати, що досягнута в 1620 р. у столиці Московської 
держави московсько-запорозька угода, яка на політико-правовому рівні зафіксува
ла обіцянку царя платити козакам жалування за їхню йому службу, сприяла прак
тичному утвердженню відповідної традиції у відносинах між Військом Запорозь
ким та царським урядом. Показовим щодо цього є той факт, шо 1626 р., тобто 
приблизно через шість років після укладення Московської угоди 1620 р. Михайла 
Федоровича із запорожцями, гетьман Михайло Дорошенко клопотав перед Сигіз- 
мундом III про його згоду на відправку запорозьких послів до московського царя 
за щорічним жалуванням, виплата якого козакам тлумачилася гетьманом як дани
на давній традиції московсько-запорозьких відносин.

У листі М. Дорошенка до польного гетьмана і сандомирського воєводи Стані
слава Конецьпольского з цього приводу зазначалося: “через наших послів вносили 
наше прохання до маєстату Його Королівської Милості, нашого милостивого пана, 
щоб могли отримати дозвіл послати своїх послів до московського царя по казну, 
яку здавна давали і нашим предкам” У кінцевому пндсумку вирішення цього

1 Войтович Л., Заборовський Л., Ісаєвич Я., Сисин Ф., Турилов А., Флоря Б. Зазнач, праця. -  
С. 250.
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питання було доручено С. Конецьпольському1 Щодо традиції, про яку йдеться, 
потрібно зазначити і таке: ще наприкінці 80-х рр. XVI ст. окремі запорозькі загони 
переходили на воєнну службу до московського царя, отримуючи за неї “хлібні 
запаси”, а також жалування грошима і сукном. На початку ж 90-х рр. XVI ст. 
царське жалування за службу певний час ішло на усе Військо Запорозьке2

Бажання отримувати царське жалування хоча і було важливим спонукальним 
мотивом для запорожців при спорядженні свого посольства до Москви, однак 
об’єктивно ним не вичерпувалося. Річ у тім, шо укладена у жовтні 1619 р. польсь- 
ко-запорозька Роставицька угода не тільки ставила козакам палиці в колеса щодо 
організації морських походів проти Туреччини. Для запорожців ця угода фактично 
являла собою бочку з порохом (ідеться насамперед про те, що вона приховувала 
для них такі соціальні й політичні небезпеки, як масова виписка козаків з Війська 
Запорозького та вигнання їх із шляхетських і церковних маєтків). Причому тлію
чий ґніт від неї контролював польський уряд. Тим часом, розігравши “московську 
карту”, можна було здобути певну політичну противагу антикозацьким планам 
польської влади. Прикметно, що модель політичної поведінки, в основі якої лежа
ла ідея виходу з підданства монарха, котрий нехтує правами своїх підданих, і на
буття нового підданства за кордоном, актуалізувалася для запорожців невдовзі 
після укладення Куруківської угоди 1625 р. Згідно з нею (подібно до Роставицької 
угоди) від козаків вимагали звільнити шляхетські та церковні маєтності. Тим ча
сом, як заявляв польному гетьману С. Конецьпольському запорозький гетьман 
М. Дорошенко, “нестерпні кривди, хижацтво, вбивства”, яких козаки зазнавали від 
державців і підстарост, матимуть тяжкі політичні наслідки для Речі Посполитої. 
Адже це може спричинитися до масового виходу запорожців із підданства польсь
кого короля і переселення їх у володіння московського царя, або ж і турецького 
султана та кримського хана (“цими людьми наповниться не тільки Москва, а на
віть поганські провінції”)3

Нарешті, потрібно наголосити ще на одних ключових причинах і наслідках за
порозького посольства 1620 р. до московського царя. Можна стверджувати, що це 
посольство так чи інакше було пов’язане з цілями учасників руху за відновлення 
православної церковної ієрархії, який активізувався в Україні 1619 р. Перебування 
козацьких послів у Москві певною мірою вплинуло на формування політичної 
атмосфери, сприятливої для здійснення патріаршої місії Феофана в Україні. Цьому 
прислужилися насамперед вірогідні контакти П. Одинця з патріархом Феофаном. 
Вони так чи інакше сприяли налагодженню конструктивного діалогу Єрусалимсь
кого патріарха з політично активними православними колами в Україні щодо їхніх 
конфесійних прагнень.

1 М. Дорошенко до С. Конецьпольського, 1 .VI 1626 // АОАО. -  №. -  Бг. І. -  Юфв. № 446. -  Б. 36.
1 Флоря Б. М. З історії взаємовідносин українського козацтва і російського уряду (80-і -  90-і 

роки XVI ст.) // Уїж. -1978. -  № 8. -  С. 126-128.
3 М. Дорошенко до С. Конецьпольского, 17.111626 // АОАО. -  № . -  ТУї. І. -  Юсрв. 446. -  8 .31.

449



ВІДНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ІЄРАРХІЇ

Роз д і л  II

1. Вступ запорожців до Київського братства

Патріарх Феофан приїхав до Києва весняного дня 25 березня 1620 р. Разом
з ним прибув чималий представницький почет. Серед осіб, які його супроводжу
вали, був екзарх Константинопольського патріарха Арсеній та кілька архімандри
тів, у тому числі архімандрит з Єрусалима Христофор -  свого часу він був патріа
ршим послом до Сигізмунда НІ. До Києва приїхали також болгарський Софійсь
кий митрополит Неофіт та грецький Стагонський єпископ Авраамій, які вже 
досить довго перебували в Україні. Патріарх привіз із собою півчих. В одному
з тогочасних документів про них сказано: “усі співаки єрусалимські” А керував 
ними патріарший протосинкел Габрієл1.

Єрусалимський патріах із своїми супутниками зупинився у Києво-Братському 
монастирі на Подолі. Турботу про безпеку іменитого гостя взяли на себе козаки. 
Через якийсь час Феофан поринув у церковно-релігійне життя міста. Він брав 
участь у богослужіннях у багатьох київських храмах, зокрема, на Великдень від
правив урочисту літургію в Успенському соборі Києво-Печерського монастиря2 
Відвідав Свято-Михайлівський, Межигірський і Кирилівський монастирі. Побував 
також у Трахтемирівському монастирі, ченці якого мали щонайтісніші зв’язки із 
запорожцями. Патріарх цікавився діяльністю Київського Богоявленського братст
ва та його школи, гостював у домівках багатьох киян.

На початку червня 1620 р. патріарх Феофан став учасником урочистого цере
моніального дійства, що мало великий розголос серед мешканців міста, особливо 
тих, які були причетні до братського руху. На “братському ґрунті” він поставив 
хреста біля новозаснованої церкви Богоявлення-Благовіщення. Щодо цього у гра
моті Єрусалимського патріарха зазначено: “Видячи Церкви Божія Великое озлоб- 
леніе оть апостатовъ законопреступныхъ пастырей ихъ бывшихъ въ земли Руской,

1 Інформація про приїзд до Киева Єрусалимського патріарха Феофана, 15 (25).Ш 1620 // 
АСАй. -  М . -  Юсрв. № 723. -  в. 1; Грамота Єрусалимського патріарха Феофана на патріаршу 
ставропігію Київському Богоявленському братству, 26.V (5.VI) 1620 // Памятники, изданные 
Временной комиссией для разбора древних актов. -  Т. 2. -  Отд. 1. -  С. 69; Грамота Єрусалимсь
кого патріарха Феофана до усіх православних Речі Посполитої // Архив ЮЗР. -  Т. 5. -  Ч. 1. -  С. 3; 
Розпити в Патріаршому двірцевому приказі іноземців та росіян, які побували у полоні, 11(21).ІХ 
1623 - 22.VIII (1 .IX) 1624 // Русская историческая библиотека. - СПб., 1875. -  Т. 2. -  Стб. 612, 
(>Ъ5,Мщько1. 3. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. -  С. 81,104.

2 Розпити в Патріаршому двірцевому приказі іноземців та росіян, які побували у полоні,
11 (21).ІХ 1623 -  22.VIII (1.ІХ) 1624. -  Стб. 635.
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на знакъ бытности нашей въ мЪстЪ КыевЪ на грунгЬ Братскомъ, при Церкви Свя- 
тыхъ Богоявленій и Благов^щенія, Крестъ водружаемъ’ .

Хрест, подарований Єрусалимським патріархом Феофаном церкві Богоявлення 
Києво-Братського монастиря. Малюнок першої половини XIX ст.

Отже, церемонія встановлення патріаршого хреста була глибоко символічним 
актом. Це хрестовоздвиження мало не тільки увічнити пам’ять про перебування 
в Києві Єрусалимського патріарха, а й досягти політичної мети. Здвигнений хрест 
на території православного братства -  під храмом, який ще належало збудувати, 
вочевидь можна витлумачити як символ заступництва проти неправдивої позиції 
у справі віри та Церкви “законопорушних супостатів”, під якими у той час розумі
ли уніатських ієрархів. Відтак у символіці здвиження патріархого хреста просте
жується націленість на боротьбу з “відступниками” православної віри.

Прикметно, що П. Сагайдачний мав безпосередній стосунок до церкви Богоя- 
влення-Благовіщення, біля фундаментів якої відбувалася помпезна церемонія за 
участю Єрусалимського патріарха. Адже він пожертвував на її зведення великі 
кошти. Важливе свідчення про таке благодійництво запорозького гетьмана пізніше 
подав Єрусалимський патріарх Паїсій. Він зазначив, що йому випало гостювати 
в “обители Святаго Богоявленія Крестоноснаго Братства, благословениемь оубо

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана на патріаршу ставропігію Київському Богоя- 
вленському братству, 26. V (5 .VI) 1620. - С. 69-70.
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прежде насъ бывшаго СвятЪйшаго Престола Ієрусалимскаго правителя Киръ Фео
фана, иждивеніемь же благороднаго и Христолюбиваго Петра Канашевича Сагай- 
дачнаго, Гетмана Войска его Королевской Милости Запорожскаго и иных Христо- 
любцевъ воздвиженной”1

Як бачимо, торкаючись у широкому розумінні теми розбудови Київського 
братства, патріарх Паїсій фактично звернувся до подій 1620 р. Причому в ролі си
мволічних будівничих у нього постали патріарх Феофан, заслугою якого було пас
тирське благословіння (зв’язок останнього із встановленням патріаршого хреста 
біля новозаснованого храму Богоявлення-Благовіщення безсумнівний), а також 
П. Сагайдачний -  головний жертводавець. Прикметно, що у 80-х рр. XIX ст. у це
ркві Київського Братського монастиря ще зберігався хрест патріарха Феофана. Як 
зазначалося, П. Сагайдачний також передав напрестольного хреста церкві Богояв
лення-Благовіщення (1622).

Що ж до будівництва новозаснованого храму, то воно розтягнулося на кілька 
років. Київські братчики 1625 р. звернулися до царя Михайла Федоровича і дум
ного дяка І. Грамотіна з проханням про матеріальну допомогу на добудову церкви. 
На той час п’ятикупольний храм в основному вже був споруджений. Однак він не 
мав покриття з “білого заліза”, як того хотіли царські прохачі, а також ікон. 1626 р. 
братчики знову звернулися до царя, сподіваючись отримати від нього грошову 
пожертву на придбання ікон та інших церковних оздоб2

У пам’яті киян глибоко закарбувалася пожертва П. Сагайдачного на споруд
ження храму Богоявлення-Благовіщення, а також його вагомий внесок у від
новлення 1620 р. православної церковної ієрархії Київської митрополії. Адже така 
діяльність була вельми значущою для мешканців міста, насамперед членів 
Київського братства, які також брали активну участь у русі за конфесійну свободу 
православних. Те, що кияни зберегли пам’ять про вагому підтримку П. Сагай
дачним православ’я і після смерті запорозького гетьмана, підтверджують щоден
никові записи П. Алепського. 1654 р. він побував у Києво-Братському монастирі і 
на основі інформації, яку йому надали кияни, назвав у своєму щоденнику цю оби
тель “монастирем Сагайдачного”. Привертає також увагу поданий П. Алепським 
опис розташованої на монастирській території Благовіщенської церкви: “Перед 
монастирською брамою викопано два дерев’яні стовпи, їхнє різьблення таке диво
вижне, немовби стовпи сплетено з пелюсток, на них висить годинник, а міський 
годинник долішнього Києва -  на дзвіниці. Край воріт височіє Благовіщенська цер
ква, гарна, з банями й вікнами. Зокола церкву оточують галереї; кожні з трьох вхі
дних дверей увінчує баня. Всередині просторо, велично, амвон зі сходинками. 
У хоросі круглий дерев’яний поміст; місця для стояння ідуть рядами й звернуті до 
сходу; перед ними з правого боку гарне архієрейське місце, тильний бік якого гра

1 Благословенна грамота Єрусалимського патріарха Паїсія Київському Богоявленському 
братству, 23.VII (2.УШ) 1649 // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних 
актов. -  Т. 2. -  Отд. 1. -  С. 188-189.

2 Голубев С. Т. История Киевской духовной академии. -  Вып. 1 , - С. 164,168,169.
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нчастий. Церковні бані величаві й дуже високі”1. З наведеного опису випливає, шо 
Благовіщенська церква, яку зведено неподалік монастирської брами, де був вста
новлений годинник, мала монументальний вигляд. Храм мав декілька доволі висо
ких бань, вони увінчували і троє вхідних дверей, величним був також його інтер’єр. 
У тогочасній забудові Києва ця церква вочевидь робила особливий архітектурний та 
ідейно-конфесійний акцент, позначаючи собою “монастир Сагайдачного”

Встановленням у червні 1620 р. хреста біля церкви Богоявлення-Благовіщення 
не обмежилися прояви особливої уваги патріарха Феофана до Київського братства. 
Скориставшись дозволом і наданими йому повноваженнями від Константинополь
ського патріарха Тимофія -  “належнаго Пастыря Рускихъ земель и самое Метропо
лій Кіевское и Галицкое Отца”, Єрусалимський патріарх тоді ж надав братству пра
во патріаршої ставропігії. Згідно з ним Київське братство ставало непідвладним це
рковним ієрархам, у тому числі митрополиту. Натомість воно безпосередньо підпо
рядковувалося духовній владі та юрисдикції Константинопольського патріарха2.

Діяльність Феофана зі зміцнення організаційних засад братського руху в Києві 
розпочалася ще до церемонії встановлення ним хреста і надання грамоти Київсько
му братству на ставропігію. У травні на прохання київських братчиків він санкціо
нував своєю владою створення за зразком православних братських організацій Речі 
Посполитої “молодшого” братства при Київському братстві: “Братство Младенчес
кое СтарЬйшому Братству единомысльное и повинуещеся о Господь заложити 
изволЪше благословихомъ” У своїй грамоті патріарх морально напучував і давав 
настанови членам братства, яке створювалося, зокрема наказував “вписуючимся въ 
Братство въ вЪрЬ благосостояти, и по чину СтарЬйшаго Братства, пачеже прочихъ 
ДревнЬйнихъ Братствъ, хранящеся въпасти въ сЪгЬ непріязную, строити себе”3

Отже, новостворене “молодше” братство повинне було організаційно та ідей
но наслідувати “старше” братство і, очевидно, підлягати його зверхності. Загалом 
у ті часи існувала практика, згідно з якою у православній парафії було тільки одне 
братство. Якщо ж у ній, у виняткових випадках, створювалося ще одне братство, 
то воно отримувало статус “молодшого”. До нього записували неодружених, тоді 
як “старше” братство було призначене для одружених4. Утім, щодо цього були 
винятки. Як уже зазначено, шляхтичі -  члени Луцького братства називали себе 
’’старшими”, а міщан -  “молодшими” братчиками.

Не стояли осторонь братського руху і козаки. У “Віршах” К. Саковича ствер
джувалося, що гетьман П. Сагайдачний записався до Київського братства разом із 
запорожцями, а також зробив до нього великий матеріальний внесок:

1 Ашевський П. Зазнач, праця. -  С. 182-183.
2 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана на патріаршу ставропігію Київському Богоя- 

вленському братству, 26. V (5. VI) 1620. -  С. 68,70,71.
3 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана на створення “молодшого” братства при Ки

ївському братстві, 17 (27). V 1620 // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора дре
вних актов. -  Т. 2. -  Отд. 1. -  С. 54,55.

4 Ісаєвич Я. Д. Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів // Історія української культури. -  
Т .2.-С .550.
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Вкотрое ся Братство, зо всЬмъ Войскомъ вписалъ,
И на него Ялмужну значную отказалъ1

Цій поодинокій прямій вказівці про запис до Київського братства П. Сагайдач
ного разом із козаками Війська Запорозького можна довіряти. Вже через те, що учні 
Братської школи декламували написані К. Саковичем “Вірші” на похороні гетьмана, 
де були присутні і члени Київського братства. Останні ж були найсуворішими 
оцінювачами тієї частини твору, що стосувалася членства П. Сагайдачного та 
козаків у братстві. Оскільки К. Сакович безперечно знав, хто слухатиме його “Вір
ші”, то він вочевидь не міг вигадати, що гетьман і козаки стали братчиками.

Коли саме відбулася ця подія? У спеціальній літературі щодо цього немає чіт
кої відповіді. Приміром, М. Грушевський висловив думку, що П. Сагайдачний пі
шов на такий крок не напередодні смерті у 1622 р., а “далеко раніше, перед актом 
1620 р. -  в сім не може бути сумніву”2 На жаль, історик не навів жодних аргумен
тів на користь свого припущення. Окрім того, його теза сформульована розплив
часто. Якщо слова “перед актом 1620 р.” розуміти як “напередодні відновлення 
православної церковної ієрархії Єрусалимським патріархом Феофаном 1620 р.”, то 
коли саме запорожці стали братчиками -  за місяць, чи, можливо, за декілька років 
до висвячення ієрархів?

Через бідність джерел відповісти на це питання складно. Можна припустити, 
що спонукальним мотивом для колективного вступу запорожців до братства на
самперед могло стати його заснування. Адже під час організаційного становлення 
Київського братства спостерігався порівняно інтенсивний приплив до нього чле- 
нів-фундаторів. У реєстрі братчиків, найдавніші записи в якому датовано січнем 
1616 р., фігурує вельми впливова серед запорожців особа -  архімандрит Трахте- 
мирівського монастиря Ієзекиїл Курцевич. Він записався так: “Азъ, треокаянный 
Іезекіеель Куневич, Архимандрить Монастиря Трехтемировскаго, видя яко врагь и 
ненавистникъ спасенія нашего пакостить во благочестіи нашемъ, и сего ради ви- 
дихъ вещь з"ёло добру составленія Братства во градЪ Кіевь, и того ради всегда 
есмь готовь съ ними пострадати добро и зло, и кровь мою за благочестіе дати, и 
для того и руку мою подписую, власною рукою”3

Отже, сформульоване I. Курцевичем кредо має виразний відбиток максималі
зму та релігійної жертовності. Загалом такі психологічні та ідейні установки від
повідали запитам психотипу й ментальній налаштованості козаків. Утім, факт за
пису 1616 р. “козацького” архімандрита до Київського братства зовсім не означає, 
що запорожці стали братчиками в початковий період історії цієї організації, тобто 
наприкінці 1615 -  на початку 1616 рр. Адже у збереженому до наших днів фраг

1 Сакович К. ВЪрпгЁ на жалосный погребъ Зацнего Рыцера Петра Конашевича Сагайдачно
го.-С . 33.

2 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 413.
3 Реєстр Київського братства, 1616-1631 рр. // Памятники, изданные Временной комиссией 

для разбора древних актов. -  Т. 2. -  Отд. 1. -  С. 46.
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менті найдавнішого реєстру членів Київського братства не зафіксовано ані особу 
запорозького гетьмана, ані імен будь-кого з козаків1

Судячи з усього, вступ запорожців до Київського братства був прямо 
пов’язаний з приїздом до Києва Єрусалимського патріарха. Його поява у місті 
спричинилася до сплеску політичної активності учасників руху за конфесійну сво
боду православних. Історія давала їм шанс наблизитися до цієї свободи -  для цьо
го потрібно було переконати патріарха Феофана поновити православну церковну 
ієрархію. Тим часом, щоб подвигнута Єрусалимського патріарха до висвячення 
церковних архієреїв, тобто досить ризикованої справи з огляду на антиправослав- 
ну політику польської влади, вочевидь потрібно було продемонструвати йому ви
сокий рівень організаційної та ідейної згуртованості, силу і волю до боротьби 
проправославних сил. Відтак колективний вступ козаків Війська Запорозького до 
Київського братства, на території якого розмістилася резиденція Єрусалимського 
патріарха, був би більш ніж доречний.

Можна припустити, що ця подія мала відбутися шонайраніше 25 березня (при
їзд до Києва патріарха Феофана), щонайпізніше -  9 липня 1620 р. (втрата 
П. Сагайдачним гетьманської булави). Утім, вступ запорожців до Київського брат
ства вочевидь був пов’язаний з патріаршою діяльністю Феофана у Києві. Першим 
значущим проявом його діяльності щодо Київського братства було видання ним 
грамоти від 27 травня на створення “молодшого” братства. Якщо справедливим є 
твердження, що значний приплив братчиків старої генерації до Київського братст
ва відбувся на зорі його історії, тобто наприкінці 1615 -  на початку 1616 рр., то 
факт організаційного оновлення братської організації, спричинений утворенням 
1620 р. “молодшого” братства, також повинен був породити масовий приплив бра
тчиків нової хвилі -  запорозьких козаків.

Ця версія має аргументи як “за”, так і “проти” На її користь можна навести 
такі міркування. Фундатори Київського братства безперечно розуміли політичну 
виграшність вступу запорозьких козаків до їхньої організації. Водночас вони му
сили усвідомлювати, що запис до братства багатотисячного козацького війська так 
чи інакше негативно позначиться на виконанні братчиками своїх статутних 
обов’язків. До того ж неминуче відбувся б радикальний перерозподіл у братстві 
соціальних сил та політичних впливів на користь запорожців. Тим часом цього 
можна було якщо не уникнути, то принаймні мінімізувати негативні наслідки на
пливу до братства кільканадцяти тисяч нових членів, якщо створити для запорож
ців “молодше” братство. Як можна судити, саме тому фундатори Київського брат
ства звернулися з таким клопотанням до Єрусалимського патріарха.

Версія про вступ запорожців до Київського братства у травні не позбавлена 
слабких місць. Адже залишається невідомим, за якою “соціологічною анкетою” 
відбувалося набуття членства у братській організації. Чи записували неодружених 
козаків до “молодшого”, а одружених -  до “старшого” братства? Як відомо, голо-

1 Там же. - С. 44-48.
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вний козацький братчик П. Сагайдачний (у такій ролі він фігурує у “Віршах” 
К. Саковича) мав дружину. Тим часом у грамоті патріарха Феофана, що дала “зе
лене світло” для створення “молодшого братства” у Києві, є не сповна відповідна 
для запорозьких ветеранів вікова моральна настанова. Звертаючись до осіб, які 
записувалися до “молодшого” братства, патріарх закликав їх прикрашати свою 
юність доброчесністю (“оукрашаюше юность свою всякою добродЬтелію”)1

Очевидно П. Сагайдачний разом із запорозькими козаками, принаймні з тими, 
які підпадали під категорію одружених та ветеранів, записався, все ж, до “старшо
го” Київського братства. Адже гетьман був вельми амбітним політичним лідером 
і навряд чи погодився бути на другорядних ролях у братській організації. Причому 
йому довелося б бути у товаристві недосвідчених юнаків, яким тільки ще належа
ло утверджувати в житті свою доброчесність.

Як уже зазначено, масовий вступ запорожців до братських лав гадано був син
хронізований з активною душпастирською діяльністю Єрусалимського патріарха, 
спрямованою на Київське братство. За гетьманства П. Сагайдачного було два піки 
посилення уваги високого ієрарха Східної церкви до справ київських братчиків. 
Перший пов’язаний з патріаршим актом від 27 травня, згідно з яким дозволено 
створення “молодшого” братства, другий -  із церемонією встановлення хреста 
біля церкви Богоявлення-Благовіщення. Причому саме з цією церемонією збіглося 
надання 5 червня Київському братству права на ставропігію (в період перебування 
на гетьманському посту Я. Бородавки патріарх Феофан надав ще одну грамоту 
Київському братству)2 На наш погляд, зазначеними крайніми датами окреслюєть
ся часовий проміжок, в межах якого найвірогідніше відбувся вступ гетьмана 
П. Сагайдачного та його козаків до Київського братства.

Ставши ж братчиками-неофітами, запорожці не тільки підставили цим самим 
плече Православній церкві у т я ж к и й  для її історії момент, а й вочевидь справили 
на Єрусалимського патріарха належне враження, засвідчивши свою ревність у вірі 
та продемонструвавши готовність рішуче боротися за інтереси православної кон
фесії. З вступом козаків до Київського братства рух за конфесійну свободу право
славних, що мав національно-релігійну спрямованість, набув нового політичного 
виміру та великої соціальної енергії.

Загалом, вступ багатотисячного козацького війська до Київського братства, 
членами якого були православні духовні й світські особи, представники міщанства 
та шляхти, став безпрецедентним для свого часу прикладом створення справді ма
сової всестанової релігійної громадської організації, що набула актуальної полі
тичної спрямованості. Вперше у таких великих масштабах об’єдналися на полі
тичній основі -  заради гуртування довкола віри та виборювання на цій основі релі

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана на створення “молодшого” братства при Ки
ївському братстві, 17(27). V 1620. -  С. 55.

2 Благословенна грамота Єрусалимського патріарха Феофана Київському братству, 7(17)VI
1621 //Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. -  Т. 2. -  Отд. 1. -  
С. 74-85.
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гійної свободи православних -  люди різних соціальних верств українського суспі
льства. Звісно, що навряд чи можна було очікувати, що усі новоявлені братчики- 
козаки ретельно виконуватимуть статутні вимоги своєї братської організації. Про
те вже сам факт запису козаків Війська Запорозького до Київського братства 
ознаменував собою великої політичної ваги маніфестацію солідарності запорозької 
спільноти з усіма учасниками руху за конфесійну свободу православних. Вступ за
порожців до Київського братства, з огляду як на масштабність набуття ними членст
ва у ньому, так і політичну природу новонавернених братчиків, котрі посідали про- 
тодержавний політичний інститут -  Військо Запорозьке, надав цій організації уніка
льного політичного виміру. Йшлося, власне, про створення дійсно масової своєрід
ної надстанової “політичної партії”, головною програмною метою якої було єднання 
усіх громадськи активних верств українського суспільства довкола традиційної пра
вославної конфесії, загроженої через появу у Речі Посполитій Уніатської церкви. 
Поточною ж політичною метою оновленого у такий спосіб Київського братства була 
боротьба за повернення Київській митрополії православної церковної ієрархії. 
В такому контексті вступ запорожців до Київського братства став наочним підтвер
дженням зародження в українському суспільстві дієвих політичних організаційних 
форм, а також досягнення українським етносом рівня політичної самосвідомості та 
широкої солідарності, шо стали проявом процесу націогенези.

Як уже зазначено у частині першій (розділ III), до посольської інструкції Вій
ська Запорозького на сейм 1623 р. було внесено адресований Сигізмундові III 
пункт із клопотанням про королівський привілей Київському братству, а також 
про підтвердження його школі права навчання на різних мовах. Те, що запорожці 
не тільки формально були записані до братства як всестанової релігійної громад
ської організації, а й реально опікувалися ним, сприяло посиленню їхньої ролі 
у православному універсумі України, що поставав і як певна політична сутність, 
витворена представниками козацтва, духовенства, шляхетства та міщанства. При
кметно, що запорозькі політики, які обстоювали інтереси Православної церкви та 
її вірних, іноді апелювали до православної родової традиції деяких впливових 
представників руського нобілітету, які покатоличилися і підгримували унію. При
міром, 25 серпня 1632 р., напередодні елекційного сейму, запорозький гетьман 
А. Гаврилович із загальної козацької ради на Масловому Ставі написав листа київ
ському воєводі Янушеві Тишкевичу, в якому, зокрема, просив його дотримуватися 
своїх обіцянок і не відступатися від підтримки козаків, які обстоюють вольності 
й домагаються “заспокоєння” православної релігії. А. Гаврилович наголошував, 
шо у цій боротьбі вони налаштовані вельми рішуче, оскільки “йдеться про душу” 
Автор листа висловив сподівання, що Я. Тишкевич не лише і надалі прихильно 
ставитиметься до Війська Запорозького, а й, що найважливіше, -  і до “руського 
народу та релігії, у якій народилися предки В[ашої] М[илості]”’

1 А. Гаврилович до Я. Тишкевича, 25.VIII 1632II Брехуненко В., Нагельський М. Дванадцять 
листів гетьманів Війська Запорозького XVI -  першої половини XVII століття з польських руко
писних зібрань. Документи. -  С. 447,448.
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Януш Тиіикевич. Художник невідомий. XVII ст.

Тобто, серед запорожців, утягнутих у боротьбу за конфесійні права православ
них, було розуміння того, що етнічне походження та родова релігійна традиція 
предків є тією моральною пам’яттю, яка не зникає з переходом особи в іншу кон
фесію і постає соціально-психологічним фактором, що може активізувати чуття 
солідарності зі своїм народом.

Козаки, як члени Київського братства, активно долучилися до реорганізації на 
початку 1630-х років Київської братської школи, що завершилася створенням Ки
ївського колегіуму. Ці освітні зміни фактично спричинила діяльність архімандрита 
Києво-Печерського монастиря П. Могили, який 1631р. вирішив заснувати при 
монастирі навчальний заклад, що за своїм освітнім рівнем не поступався б захід
ним школам. У березні 1631 р. П. Могила став членом Київського братства, оскі
льки хотів цим кроком уникнути конфлікту з братчиками щодо школи при Києво- 
Печерському монастирі. Адже згідно із заповітом І. Борецького засновувати такі 
навчальні заклади можна було лише при братстві. Улітку 1631 р. під час свого пе
ребування у Львові печерський архімандрит домовився з Ісайєю Трофимовичем- 
Козловським (свого часу працював у Віленській братській школі) та Сильвестром 
Косовом (здобув освіту у Віленській та Замойській академіях) про переїзд їх до 
Києва для роботи у школі при Києво-Печерському монастирі (Лаврській школі). 
Отож, перший із них став у цьому навчальному закладі ректором і викладачем фі
лософії, а другий -  префектом. Викладати риторику і поетику доручили Софронію 
Почаському, учителем у нижчих класах став А. Івашковський. Восени 1632 р.
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П. Могила отримав благословення для новоствореиої школи від Константино
польського патріарха Кирила Лукаріса.

У школі, шо її розглядаємо, навчалися учні, які були вихідцями зі шляхти, ду
ховенства, міщанства та козаків. У ній, на відміну від православних братських 
шкіл, зорієнтованих на вивчення грецької мови, перевагу надавали вивченню ла
тини та польської мови. Члени Київського братства та І. Копинський (у грудні 
1631 р. він утвердився як Київський митрополит) з осторогою поставилися до ви
никнення Лаврської школи із її “латинськими” пріоритетами. Цих традиціоналіст- 
ських ревнителів чистоти православної віри вочевидь непокоїла націленість ново- 
заснованої школи на організаційні засади єзуїтських колегіумів. Отож, посилаю
чись на заповіт митрополита І. Борецького, у якому йшлося про організацію шкі
льної справи лише при братстві, київські братчики почали вимагати від печорсько
го архімандрита об’єднання Київської братської і Лаврської шкіл в один навчаль
ний заклад. Тим часом серед запорожців брали гору ворожі настрої щодо польсь- 
ко-латинської школи, організованої П. Могилою. їхня настороженість до цієї освіт
ньої ініціативи печерського архімандрита вочевидь була спричинена тим, що свого 
часу його та деяких інших православних архієреїв вони запідозрювали у симпатіях 
до унії. Відтак снували чутки, що козаки хочуть убити П. Могилу разом із викла
дачами Лаврської школи. Як згадував пізніше С. Косов, кияни мали намір зруйну
вати Лаврську школу, а її викладачів утопити в Дніпрі1.

Через ці обставини результат переговорів членів Київського братства з печер- 
ським архімандритом про злиття Лаврської та Київської братської шкіл не приніс 
несподіванок -  П. Могила змушений був пристати на пропозицію братчиків. Він 
міг утішитися тим, що його пожиттєво визнали “дозорцем, опікуном та оборон
цем” Київського братства і його школи. Рішення про об’єднання цих шкіл в один 
навчальний заклад було відображено в певних документах, ухвалених представни
ками православного шляхтства Київського воєводства (ЗО грудня 1631 р. за ст. ст. -  
10 січня 1632 р. за н. ст.), Київським митрополитом (5(15) січня 1632 р.), а також 
гетьманом Війська Запорозького (12 (22) березня 1632 р.). У зазначених докумен
тах, шо мали форму жалуваних грамот та універсалів, зазначено причини звернен
ня членів Київського братства до печерського архімандрита з пропозицією про 
злиття Лаврської і Київської братської шкіл, констатовано згоду на це П. Могили, 
окреслено умови його патронату над Київським братством і навчальним закладом, 
який створюється, а також заявлено про схвалення укладеної угоди стороною, що 
видала відповідну грамоту2

1 Дзюба Е. Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа 
с русским и белорусским (вторая половина XVI -  первая половина XVII в.). -  К., 1987. -  С. 67- 
69; Ісаевич Я. Д. Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів. -  С. 766; Drozdowski M. Religia
і Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej pollowie XVII wieku. -  S. 172,173.

2 Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. -  К., 1898. -  
Т. 2 .-С . 99-143.
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У вступному протоколі документа запорозької влади, присвяченого створенню 
нового навчального закладу в Києві, зазначено: “Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, Пресвятыя и Животворящия Троицы, ку вЪчной тоей речи памяти станься: 
аминь”. Прикметно, що у відповідному документі київського шляхетства цю фразу 
повторено майже дослівно. У ньому лише замість “ку вечной тоей речи” написано 
“ку вчной речі тоей”, наприкінці фрази упущено слово “аминь”, а також не поста
влено кому після слова “Духа”1 У цій частині зазначеного універсала запорозької 
влади подано ім’я запорозького гетьмана і його титул разом з інституційною титу- 
латурою Війська Запорозького (“Мы, Иванъ Петражицкій, Гетманъ*, Асаулове, 
Полковники и все Войско Его Королевской Милости Запорожское”). По цьому 
викладено події, які спричинили видання документа: “ижъ ихъ милость господи- 
нове отцове и Пастыреве наши, все Духовенство Православное посполу зъ стар- 
шимъ и зверхнБйнимъ своимъ его милости господиномъ отцемъ Митрополитомъ 
Киръ Исаіею Копинскимъ, тутежъ, их милость панове Шляхта обыватели воеводс
тва Кіевскаго, и всЪ инныи уписные до Братства Кіевскаго Православнаго... згодне 
и единостайне просили превелебнЪйшаго его милости господина отца Киръ Петра 
Могилы воеводича земль Молдавскихъ, на той час будучаго Архимандрита Пече- 
рскаго Кіевскаго, абы школы оть его милости, въ Монастырю Печерскомъ Кіевс- 
комъ, на подпору всего православія Восточнаго фундованыи и въ нихъ будучихъ 
научителей, Братію тогожь Монастыря Печерскаго Кіевского, перенести зезволилъ 
до Кіева, на мЬстЪ при Церкви вышпомененной, Святыхъ Богоявленій Брацкой Кіе- 
вской, и тамъ оные весполъ зъ научительми ихъ вЪчне уфундувати... узналисмо 
тежъ и мы все вышменованное его Королевской милости Войско Запорожское, речь 
быти святобливую, и всей Церкви Православной велице потребную, и пожитечную, 
абы ведлугъ прозбы вышеменованныхъ ихъ милости, обоего стану людей, школы 
тые на мЬсцу вышпомененномъ при Церкви брацкой были фундованные”2

Отже, з цього документального уривка випливає, що запорозький гетьман від 
імені усього Війська Запорозького та з позицій захисту інтересів православної віри 
заявив про підтримку звернення, яке адресували П. Могилі православне духовенс
тво на чолі з Київським митрополитом І. Копинським, київська шляхта та інші

1 Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. -  К., 1898. -  
Т. 2. г  С. 100,127.

* Наприкінці універсалу є такі підписи: “Именемъ пана Андрея Гавриловича Гетмана и все
го войска Запорожскаго руку подписую: Савва Гробневскій, писарь войска Запорожкаго”; “Име
немъ его Милости Пана Ивана Петрижицкого и всего войска Запорожскаго подписую. Савва 
Гробневский, писарь войска его Королевской Милости Запорожскаго” (Памятники, изданные 
Временной комиссией для разбора древних актов. -  Т. 2. -  С. 142-143). Достеменно відомо, що у 
березні 1632 р., тобто у час, коли видано цей документ, гетьманом Війська Запорозького був 
І. Петражицький. Тим часом хронологічно точне повідомлення про Андрія Гавриловича (Діден- 
ка) як запорозького гетьмана у джерелах зафіксовано під датою 4 вересня 1632 р. Судячи з усьо
го, запорозький писар Сава Бурчевський (Бурцевський) (у тексті цього документа -  Гробневський) 
підписався за А. Гавриловича після його обрання на гетьманство, тобто заднім числом -  подібно до 
того, як це зробив П. Могила, записуючись до Київського братства (Там же. -  Т. 2. -  С. 48).

2 Там ж е,-Т . 2 . - С. 127-131.
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члени Київського братства. І. Петражицький і як гетьман Війська Запорозького, 
і як член Київського братства, до якого записано усіх козаків, визнав слушність 
прохання “людей обох станів” до печерського архімандрита, а також заявив, що 
запорожці також стоять за об’єднання Лаврської і Київської братської шкіл, при
чому із розміщенням нового навчального закладу при Богоявленській церкві Киє- 
во-Братського монастиря. В універсалі констатовано, що П. Могила погодився на 
об’єднання школи Печерського монастиря зі школою Київського братства з пев
ними застереженнями. Після цього сформульвано головну ухвалу щодо угоди між 
Київським братством та печерським архімандритом. Вона має форму пожалування 
або пожиттєвого персонального привілею: “Мы, вышменованный Гетманъ, Асау- 
лове, Полковники, и все Войско его Королевской Милости Запорожское, при вы- 
шменованныхъ оть насъ до его милости господина отца Архимандрита, зъ поме- 
ненныхъ обоего стану и кондиціи людей, доношоныхъ прозьбахъ нашихъ латво, 
и охотне позволилисмо его милости, яко Старшему Брату, до того вышменованно- 
го Братства уписному. Толькожъ зъ таковымъ варункомъ, абыся той вышемено- 
ванный рядъ, дозоръ и опекунство и справованъе Церкви, монастыря, школъ 
и шпиталя и тежъ до ныхъ наданными добрами и фундаціями шафуноюь и дожи- 
вотное завЪдованье, не на рядъ Архимандритства Печерскаго, але тилко на самую 
щегульную его милости... особу стягало и разумело”1

Як бачимо, запорожці погодилися з тим, що П. Могила набуде статусу патрона 
над Київським братством та новим навчальним закладом. Вони застерегли, що 
трактують П. Могилу у такому статусі як приватну особу і що цей статус не має 
жодного стосунку до його архімандритства у Києво-Печерському монастирі. 
У документі, який розглядаємо, зазначено, що і нині, і надалі Військо Запорозьке 
матиме своїм обов’язком захист Київського братства. Пізніше цей універсал під
твердив гетьман України Б. Хмельницький (“не уймуючи ничого тыхъ правъ 
и наданья войскового”), а також гетьман Юрій Хмельницький2

Отже, запорозькі козаки, які стали членами Київського братста, не тільки всі
ляко підтримували цю всестанову організацію, а й використовували факт свого 
членства у ній як додатковий інструмент для реалізації політики, спрямованої на 
підтримку православної віри. Це наочно підтвердили події, пов’язані із започатко
ваною П. Могилою освітньою реформою, які змусили політично активні сили 
українського суспільства доволі бурхливо на неї відреагувати. Козаки разом з ін
шими традиціоналістськи налаштованими ревнителями православ’я, які об’єдна
лися довкола Київського братства, не бажали втрачати контроль над освітньою 
сферою у відомому православному центрі Східної Європи -  Києві. Під час перего
ворів членів Київського братства з печерським архімандритом народився компро
міс, що полягав у створенні нового навчального закладу на основі об’єднання Лавр
ської і Київської братської шкіл. П. Могила став опікуном Києвського братства та

1 Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. -  К., 1898. -  
Т. 2 .-С . 137-139.

2 Там же.-Т. 2 .-С . 141-143.
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нового нового навчального закладу, однак так чи так не зміг уникнути контролю 
київських братчиків, серед яких були і запорожці. Останні ж вочевидь пристали на 
такий варіант реформування освітніх закладів Києва, оскільки остерігалися того, 
аби тенденції “латинства” у шкільництві не зашкодили Православній церкві та не 
створили сприятливих умов для поширення унії.

Як гадають дослідники, новий навчальний заклад -  Київський колегіум -  мав 
риси школи вищого типу. Помітну матеріальну підтримку йому надавав П. Моги
ла. Він дбав про забезпечення навчального закладу викладацькими кадрами, по
повнення книгами його бібліотеки. У 1630-1640-х роках у Київському колегіумі 
було сім класів-шкіл. У підготовчому вивчали граматику церковнослов’янської 
мови, українську, латинську, польську та грецьку мови. У трьох вищих класах- 
школах латинською мовою викладали поетику, риторику і філософію. У колегіумі 
вивчали арифметику, геометрію, астрономію, історію, музику, а також частково -  
богослов’я. Водночас Київський колегіум не мав королівського привілею на чи
тання курсу теології, що у той час було прерогативою вищого навчального закла
ду. Серед викладачів Київського колегіуму відомі, зокрема, Йосип Кононович- 
Горбацький, який 1635 р. прочитав курс риторики “Оратор Могилянський”. 
У 1640-х роках він, а також Інокентій Гізель прочитали філософські курси, що 
складалися з логіки, фізики та метафізики. Доволі високий рівень викладання 
у колегіумі гуманітарних наук, насамперед риторики та поетики, став запорукою

Петро Могила.
Розпис собору Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у  Києві
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того, що із вихованців цього навчального закладу виросли такі відомі письменни
ки та поети середини -  другої половини XVII ст., як Іоаникій Галятовський, Лазар 
Баранович, Симеон Полоцький. Освіта, яку здобували випускники Київського ко
легіуму, давала їм можливість продовжувати навчання у європейських університе
тах (вихідці з України, насамперед шляхтичі, могли здобувати освіту, зокрема, 
в Краківському університеті, Замойській академії*, протестантських університетах 
Гейдельберга, Кенігсберга, Лейпцига, вони навчалися також у Падуї, Римі, Парижі 
та інших університетських центрах). За дорученням П. Могили ченці Києво- 
Братського монастиря 1634 р. організували “латинську” школу у Вінниці при Воз- 
несенському монастирі (1639 р. вона була переведена у Гощу), а також при Бого- 
явленському монастирі у Крем’янці. 1640 р. в Яссах виникла школа за організа
ційним зразком Київського колегіуму. Цього ж року П. Могила звернувся до мос
ковського царя з пропозицією про створення у Москві школи при монастирі, однак 
цей задум не вдалося реалізувати1.

Отже, вступ козаків Війська Запорозького на чолі з П. Сагайдачним до Київсь
кого братства не тільки відіграв значущу роль у консолідації учасників руху за 
конфесійну свободу православних і, відповідно, відновленні православної церков
ної ієрархії Київської митрополії, а й у подальшому давав можливість козакам 
Війська Запорозького ефективніше впливати на конфесійну ситуацію на Київщи
ні. Запорожці зробили вагомий політичний внесок у створення умов, що спричи
нили народження у Києві нового навчального закладу -  Київського колегіуму, 
роль якого як освітнього центра у розвитку української культури та поширенні 
серед місцевого населення уявлень політичного забарвлення про свою культурно- 
історичну гідність та унікальність важко переоцінити.

2. Висвячення православних архієреїв

Історичні джерела, що проливають світло на відновлення Єрусалимським пат
ріархом Феофаном православної ієрархічної структури Київської митрополії, до
волі фрагментарні та неповні. Не дивно, що їх тлумачення дослідниками породило 
чимало суперечливих історіографічних версій. Водночас деякі з гіпотез, які сто

* Прикметно, що в Замойській академії у Замості, яку наприкінці XVI ст. заснував коронний 
канцлер та великий коронний гетьман Ян Замойський, навчалося чимало вихідців з Київщини, 
серед яких був, як можна припустити, учень Київської братської школи Лукаш Конашевич -  на
певно син гетьмана Війська Запорозького Петра Конашевича-Сагайдачного. Запис про нього 
в університетській метриці е за 1618/1619 академічний рік (Lucas Petri Konaszewicz, Kiouiensis, 
dioec. Kiouiensis). У цьому навчальному закладі пізніше навчався син гетьмана Михайла Ханенка 
Яків, якого записано на навчання 1672/1673 академічного року (Jacobus Michaelis de Hadulikich 
Hanenko, ducis generalis Zaporouiensis filius, ukrainensis) (Album studentow Akademii Zamojskiej 
1595-1781 / Opracowai H. Gmiterek II Archiwum dziejow oswiaty. Тош XI. Pod. red. K. Bartrtickiej. -  
Warszawa, 1994.-S . 100,264).

1 Дзюба E. H. Указ. раб. -  С. 69-75; Ісаєвич Я. Д. Братства та їхні школи. Шкільництво уніа
тів. -  С. 574.
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суються цієї теми, в історичній літературі набули значення незаперечних істин. Як 
видається, щоб об’єктивно і, наскільки це можливо, повно висвітлити святитель
ську місію патріарха Феофана в Україні, потрібно ретельно вивчити доступні на 
сьогодні дослідникам джерела, особливу увагу звернувши на ступінь їх достовір
ності, а також реальний історичний контекст відповідних подій.

Напередодні відновлення ієрархії Православної церкви

Після приїзду патріарха Феофана до Києва швидко спливло понад два місяці. 
За цей час організаційно зміцнився братський рух, політично згуртувалися учас
ники руху за конфесійну свободу православних. Активізації цих процесів послу
жила патріарша діяльність Феофана (окрім Київського братства, протягом травня- 
жовтня він видав свої грамоти православним братським організаціям у Могилеві, 
Слуцьку, Луцьку, Львові, Рогатині, Мінську, Перемишлі)1 Водночас у близьких 
до І. Борецького церковних і світських колах від патріарха Східної церкви чекали 
значно більшого, аніж видання ним “братських” грамот і встановлення хреста біля 
церкви Богоявлення-Благовіщення у Києві. Адже основне для них було -  умовити 
Феофана висвятити православного митрополита та єпископів.

Серед світських осіб, які мали вагоме слово в нарадах і дискусіях православ
них, присвячених їхнім пекучим конфесійним проблемам, ключовою постаттю був 
гетьман П. Сагайдачний. Змальовуючи його активну проправославну політичну 
позицію як до 1620 р., так і під час приїзду в Україну Єрусалимського патріарха, 
К. Сакович писав:

Лечь я до свого ся Гетмана вертаю
Петра Конашевича, и въ немъ залецаю,

При мензсгві», ВЪру его, въ которой статечне 
Трвалъ, заставляючи ся заню досить сердечне.

И завше зъ своимъ Войскомъ Кроля Пана просилъ,
Абы ВЪру нашу Святую успокоилъ.

ОфЪруючися му тымъ хентньй Служити,
Кгдыбы рачилъ Релію нашу успокоити...

А Кгды тую прозьбу Кроль зъ Сенатомъ откладалъ:
Тымъ часомъ Патріарха вчасне къ намъ завиталъ,

Зъ ЗемлЪ Святой МЬста Іерусалима:
Отколь вышла на въвесь свЪтъ Правдивая ВЪра.

Которого тогь Гетманъ зъ Войскомъ наведивши 
Въ Кіевь, и поклонъ му достойный отдавши 

Съ Православными, почалъ Раду въ томъ чинити:
Жебы могли Пастырей Православныхъ мЬти 

Въ Церкви своей, на мЬстцахъ Владыковъ УнЬтовъ,

1 Макарий. История Русской церкви. -  СПб., 1882. -  Т. 11. -  Кн. 2. -  С. 246,247,249.
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Которыхъ маетъ Народъ нашь, за Езуитовъ:
Кгдыжъ УнЪяти зъ ними единомудрствуютъ,

Всёхъ подбита подъ владзу ПаїгЬ, усилують.
Обравши теды згодне всЬ, зъ Людей Духовныхъ,

Честныхъ Мужей, и въ ПисмЬ бЬглыхъ, Особъ годныхъ: 
ПатріарсЬ Святому ихъ презентовали,

О Посвяченя ихъ на Владыцтва, жадали1

Отже, за панегіричним звеличенням П. Сагайдачного -  ревного поборника 
“віри нашої святої”, в наведених вище рядках простежується також політична 
конкретика тогочасних подій. Ідеться, зокрема, про відмову “короля з сенатом” 
задовольнити конфесійні вимоги православних, що для К. Саковича фактично 
було аргументом для виправдання відновлення ієрархії Православної церкви без 
погодження з центральним урядом. В цьому разі йдеться про творче переосмис
лення автором “Віршів” перебігу тривалої сеймової боротьби шляхти, що розпо
чалася після Берестейської церковної унії 1596 р. Досить ефемерні плоди цієї бо
ротьби були перед очима освічених і політично заангажованих сучасників. Свід
ченням цього може бути і підбірка документів, уміщених у праці “УепАсагіа 
піешіїшовсі” М. Смотрицького2.

У творі “Уегіґісайа піе '̂іпповсі” наведено тексти сеймових постанов щодо 
православного конфесійного питання 1607,1609,1618 та 1620 рр. М. Смотрицький
із проправославних позицій тлумачив ці документи, в яких містилися певні посту
пки, а головно -  різні обіцянки православним. Причому він був настільки скрупу
льозний у своїй аргументації, що навіть розглядав розбіжності між реальною ух
валою сейму та її опублікованою редакцією3. М. Смотрицький звертав увагу на те, 
що Сигізмунд III обіцяв православним, зокрема, дотримуватися їхніх прав щодо 
церковної ієрархії -  як було на сеймі 1607 р. (“маємо подавати... пастирів або ду
ховних зверхників: владик, архімандритів, ігуменів та інших церковних учителів 
та зверхників згідно з тими самими правами, привілеями і вольностями, здавна 
наданими, і не велимо змушувати до жодної зміни їхніх обрядів, однак [воліємо, 
щоб] як здавна бувало і як описують [те] їхні старі канони та привілеї”)4. Утім, 
уніати тлумачили подібні документи зовсім не на користь православних5.

Загалом, далі обіцянок польської влади про “заспокоєння грецької релігії1” не 
йшло. Через це, як уже згадано, у боротьбу за конфесійні права православних шо-

1 Сакович К. В'ЬршІ) на жалосный погребъ Зацнего Рыцера Петра Конашевича Сагайдачно
го.-С. 30-31.

2 Verificatia niewinnosci, 5.IV 1621 11 Архив ЮЗР. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 279-344; Vilno, 16. VI
1621 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  R 1743 (3).

3 Verificatia niewinnosci, 5.IV 1621. -  S. 317, 318, 320, 321. Див. також: Конституції варшав
ського вального сейму 1607 р. // Volumina legum. -  Т. 2. -  S. 438-439; 1609 p. // Ibid. -  S. 465; 
1618 d. //Ibid.-S . 158; 1620 p.//Ibid.-S . 184.

Verificatia niewinnosci, 5.IV 1621. -  C. 320.
5 Sowita wina. -  Wilno, 1621 // Архив ЮЗР. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 464.
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раз більше втягувалися і запорожці. Як можна переконатися з “Віршів” К. Сакови- 
ча, серед них був і П. Сагайдачний. Причому він брав найактивнішу участь у на
радах православних щодо відновлення церковної ієрархії. Позиція П. Сагайдачно
го, за яким стояли козаки Війська Запорозького, щодо підтримки Православної 
церкви та відновлення її церковної ієрархії вочевидь вплинула на патріарха Фео- 
фана. Водночас великими були і сумніви та страхи, що обсідали Єрусалимського 
патріарха від уготованої для нього в Україні ролі рятівника православ’я.

Його побоювання і справді були небезпідставними. Адже польська влада вба
чала у ньому потенційного турецького агента. Шпигунські пристрасті охопили 
також С. Жолкевського. Він вважав, що Єрусалимський патріарх вирушив у подо
рож до Москви лише заради того, щоб за вказівкою із Стамбула підбурити царсь
кий уряд проти Корони. Через це він і став добиратися до столиці Московської 
держави “незвичною дорогою” -  через “Орду” (патріарха цілий рік утримував 
у Бахчисараї кримський хан)1 Тобто, за логікою коронного гетьмана виходило, що 
такий маршрут є нічим іншим, як шпигунською стежкою. Будило підозри С. Жол
кевського і те, що патріарх надто довго перебуває у Києві. Про це він писав 23 лип
ня 1620 р. київському воєводі. “Там щось діється секретне”, -  гризла його думка.

Відтак С. Жолкевський твердо був налаштований заарештувати патріарха Фео- 
фана. Однак на заваді задуманій ним антишпигунській операції стояли козаки. Ко
ронного гетьмана непокоїв універсал П. Сагайдачного (виданий, очевидно, 
у березні 1620 р.), в якому йшлося про гарантування безпеки перебування Єруса
лимського патріарха в Україні. Дуже не хотілося йому і того, щоб запорожці нада
ли Феофанові надійний притулок у Трахтемирівському монастирі. Проте склад
нощі з арештом ієрарха Східної церкви не змусили С. Жолкевського відмовитися 
від своїх намірів. Він вирішив діяти обхідними шляхами, таємно. Найперше, чого 
хотів досягти коронний гетьман -  приспати пильність як самого патріарха, так
і його занадто гарячих прихильників в Україні.

Дізнавшись через своїх вивідувачів, що Феофан збирається приїхати до Льво
ва, С. Жолкевський вирішив у цих краях накрити його “мокрим рядном”. Він дав 
секретні інструкції королівському коморникові Щасному Почановському щодо 
арешту Єрусалимського патріарха (цей шляхтич за дорученням Сигізмунда III мав 
супроводжувати патріарха Феофана територією Речі Посполитої). Коронний геть
ман забезпечив Щ. Почановського “чистим універсалом”, в якому було спеціально 
наголошено, що обов’язком для всіх в Україні є виявляти належну шану Єруса
лимському патріарху. Автор цього документа напевне гадав, що це допоможе йо
му приховати від православних справжні плани, які він снував щодо Феофана2.

Судячи з усього, королівський коморник отримав “чистий універсал” з рук ко
ронного гетьмана у Жовкві 5 травня 1620 р. Саме цього дня С. Жолкевський видав 
ще два подібні документи. Один з них був адресований київським міщанам, а дру

1 воШаигіпа.-С. 317.
2 С. Жолкевський до Т. Замойського, 23.V II1620. -  С. 145,146.
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гий -  волинським і подільським “українним обивателям”. В обох цих універсалах 
коронного гетьмана йшлося про потребу всіляко сприяти Щ. Почановському під 
час супроводження Феофана -  “святого єрусалимського патріарха”, “поштивого 
і благородного чоловіка” дорогами України (в напрямку Кам’янця, до Хотина)1

За свідченням І. Борецького, перший із зазначених універсалів С. Жолкевсько- 
го (вірогідно і другий також) привіз до Києва королівський коморник Щ. Почанов- 
ський2. Коли саме з’явився у місті цей офіційний представник польського уряду, 
приставлений до патріарха Феофана фактично в ролі політичного наглядача? Ві
домостей про це у джерелах не збереглося. Утім, час прибуття Щ. Почановського 
до Києва можна орієнтовно визначити за деякими опосередкованими даними. Як 
випливає з універсалу С. Жолкевського до київських мішан від 5 травня 1620 р., 
члени магдебурзького самоврядування Києва оперативно поінформували коронно
го гетьмана про влаштований ними “поштивий прийом” Єрусалимського патріар
ха. Якщо припустити, що київські міщани відправили гінця до С. Жолкевського 
вже наступного дня по прибутті до Києва Феофана, тобто 26 березня, а коронний 
гетьман зустрівся з ним у Жовкві принаймні 4 травня (адже йому потрібен був час, 
щоб встигнути до 5 травня написати три універсали і провести секретний інструк
таж Щ. Почановського), то це означатиме, що шлях із Києва до Жовкви гонець 
подолав за 9 днів. Отже, приблизно стільки ж часу потрібно було і Щ. Почановсь
кому на цей шлях у зворотному напрямку. Виїхавши із Жовкви щонайраніше
5 травня з універсалами Є. Жолкевського, він близько 13 травня (можливо дещо 
раніше) міг бути у Києві.

У той час у місті над Дніпром вирували церковно-релігійні пристрасті. Через 
це королівському коморнику явно було там незатишно. Його спроби переконати 
патріарха Феофана якнайшвидше рушити в дорогу додому не мали успіху. Надто 
великою для ІЦ. Почановського була конкуренція з боку православних, які будь- 
що хотіли скористатися приїздом Єрусалимського патріарха для залагодження 
своїх конфесійних проблем.

Помітно активізувалися і запорожці на чолі з П. Сагайдачним. Вони наполег
ливо переконували Феофана зважитися на висвячення церковних ієрархів та чини
ли на нього значний психологічний тиск. Адже у запорозьких агітаторів не було 
найменших сумнівів, що патріарх конче мусить виконати в Україні місію святите
ля і православного рятівника. На відміну від деяких лякливих дорадників Феофа
на, їхній голос звучав твердо та рішуче, причому на високій ноті морального за
стереження. “Щоправда, були й такі, -  писав І. Борецький разом з іншими церков
ними достойниками у «Протестації», -  котрі святого патріарха відраджували через 
те, що нині на нас насуваються небезпеки. Однак люди рицарські та гарячі духом 
його святобливості сказали: -  Не був би ти патріархом, не був би ти пастирем доб

1 Універсал С. Жолкевського до київського війта і радців, 5.V 1620 // Pisma Stanislawa 
Zolkiewskiego. -  S. 369; Універсал C. Жолкевського до волинських і подільських українних оби
вателів, 5.V 1620 // Ibid. -  S. 370.

2 BorzeckiJ. і in. Protestacja і poboina jusificatja. 28.IV (8.V) 1621.-C . 140.
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рим, не був би ти Христовим і апостольським намісником, якби твоя святобливість 
руському народові митрополита і єпископів не висвятив й не зоставив, особливо 
[тепер], заставши нас переслідуваних і без пастирів. І гляди (мовили), аби тебе 
часом який лютий звір не забив на цій дорозі, мандрівці заради Христа, як того 
чоловіка Божого, посланого до короля Єроваама”1

Отже, політично активні запорозькі провідники, які творили радикальне крило 
руху за конфесійну свободу православних, настирливо і навпростець нагадували 
патріархові Феофану про його пастирський обов’язок. У творі І. Борецького зміст 
їхньої розмови відобразився, звісно, в адаптованій до стилістики церковно- 
релігійних текстів формі. Про це свідчить вжита в наведеному уривку “Протеста
ції” біблійна алюзія: відсилання до притчі про чоловіка Божого, який не зміг вико
нати Господнього веління, бо дав збити себе на манівці -  через що і став жертвою 
лева (3-я Царств 13: 1-28). Однак навіть у такому пом’якшеному літературною 
обробкою І. Борецького записі діалогу, в якому взяли участь представники запо
рожців, проступає гарячий дух їхніх спонукань патріарха Феофана до святитель
ського чину. Безкомпромісна і рішуча постава представників козацтва не залишала 
йому жодного морального виправдання за власну слабкодухість.

Актуальні політичні позиції козаків Війська Запорозького щодо православного 
конфесійного питання та способів його вирішення не змінишся після того, як 
П. Сагайдачного скинули з гетьманства (близько 9 липня 1620 р.) і до влади при
йшов Я. Бородавка. У той час патріарх Феофан не припинив видавати свої грамо
ти, про шо підтверджує текст його грамоти від 13 (23) серпня 1620 р. до правосла
вних (встановити точну адміністративно-територіальну націленість цього доку
мента на вірян немає можливості) із закликом обирати кандидата, котрий гідний 
єпископського сану2

Уже перший публікатор зазначеної грамоти, С. Голубев, зазначив, що Єруса
лимський патріарх міг розіслати кілька подібних документів до православних, пе
реконуючи їх “без вагання обирати з свого середовища гідних людей для посвя
чення їх в єпископський сан” Причому цей автор наголошував, що Феофан “не 
наважувався відкрито висвячувати ієрархів”, відтак таємне висвячення розпочало
ся 6 жовтня3 В історіографії існує думка, що документ, про який ідеться, “наспра
вді не конкретизував намірів патріярха висвятити єпископа саме під час свого пе
ребування в Україні”4

Є підстави стверджувати, що грамотою до православних від 13 (23) серпня
1620 р. Єрусалимський патріарх насправді засвідчив свою рішучість висвятити 
церковних ієрархів. Адже, по-перше, він, як авторитетний ієрарх Східної церкви, 
мусив бути послідовним у своїх діях. Тобто, закликавши вірних обирати кандида
та в єпископи, патріарх мав би здійснити його висвячення принаймні з моральних

1 Вопескі 1  і іп. Ргоіевйсіа і роЬойпа іивійса^а. 28.IV (8. V) 1621. -  С. 146.
2 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до православних, 13 (23).УШ1620. -  Є. 256-258.
3 Там же.-С. 259, прим.
4 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 152, прим. 30.
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міркувань, а не залишати православних сам на сам зі своїм вибором. По-друге, 
впродовж дуже стислого -  дещо більшого, ніж двотижневий термін (після 23 сер
пня), патріарх Феофан таки здійснив висвячення в архієрейський сан, яких від 
нього чекали православні (детальніше про це йтиметься нижче).

Єрусалимський патріарх Феофан. Художник невідомий. Кінець XIXст.

З огляду на зазначені обставини є вельми вірогідним, що документи, подібні 
до патріаршої грамоти від 13 (23) серпня, були розіслані у головні центри діоцезій 
Київської митрополії -  Володимир, Берестя, Луцьк, Острог, Перемишль, Самбір та 
інші міста, які традиційно виконували роль єпископських столиць. Що ж до гра
моти патріарха Феофана, яку розглядаємо, то у ній наголошено: ініціатива обрання 
та висвячення архієреїв цілком узгоджується з церковними правилами і канонами. 
Відтак Єрусалимський патріарх розцінював як спасенну позицію православних, 
котрі підтримають справу відновлення церковної ієрархії. Переконував їх зміцни
тися у вірі й попри усі перестороги та заборони мирської влади твердо прямувати 
до поставленої мети. Підбадьорував тих, до кого звертався, що, пройшовши тер
нистим шляхом переслідувань за віру, вони будуть втішені чудовими плодами 
благої і богоугодної справи: “да изберете себЪ єпископа, апостоломъ и правилы 
узаконеннаго, ему жъ престолъ и наслВдіе, яко въ древнемъ завЪтВ левитомъ, да 
будеть Богъ, и ваша любовь и щедротная рука. Повеленій же и запрещеній міра не 
боящеся, якоже некогда родителіе Моисеевы не бояшеся повеленія Фараонова... 
Плодъ убо гоненія и бЪдъ суть епископы и учители благие и житіє Богу угодное”1

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до православних, 13 (23).VIII1620. -  С. 257.
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Ця патріарша грамота не була, як може здатися на перший погляд, бунтарсь
ким маніфестом, який закликав народ на барикади релігійної війни. Хоча б тому, 
що документ, формально адресований до широкого православного загалу, наспра
вді був призначений для достатньо вузького кола посвячених. В усякому разі осо
би, які режисирували справу відновлення церковної ієрархії, не могли бути заціка
влені у всенародному розголошенні патріаршої грамоти. Від цього їх мусило 
стримувати побоювання, що зміст цього та інших подібних документів передчасно 
стане відомий польській владі і, відповідно, святительську місію патріарха Фео- 
фана в Україні буде зірвано.

Водночас впадає в очі, що патріарша грамота з’явилася за два дні до храмово
го свята, яке широко відзначали у Києво-Печерському монастирі. Йдеться про свя
то Успіння Пресвятої Богородиці, шо припало на 15 серпня за ст., або 25 серпня за 
н. ст. За традицією до монастиря звідусіль прибували багато прочан. Деяким з них 
довелося подолати довгу дорогу. Наприклад, один православний міщанин-братчик 
прийшов до Києва аж із далекого Вільно (за що пізніше постраждав: за фальши
вим звинуваченням у державній зраді віденський магістратський суд засудив його 
до ув’язнення)1.

У Києві в цей час спостерігався великий наплив православної шляхти і духо
венства. Судячи з усього, представників цих “обох благородних станів” ознайоми
ли з грамотою Єрусалимського патріарха. Адже для організаторів відновлення 
вищої православної церковної ієрархії Київської митрополії важливо було заручи
тися насамперед публічною підтримкою православного шляхетства. Це створило
б конче потрібне для запланованого душпастирського чину патріарха Феофана 
політичне легітимаційне тло. Православна шляхта, а також духовенство, які зібра
лися у Києві на свято Успіння, з ентузіазмом підтримали ідею відновлення патрі
архом Феофаном православної церковної ієрархії. Від їхнього загалу до патріарха 
було зроблене відповідне звернення2 Отож з цим зверненням він отримав вагомий 
формальний привід, щоб розпочати висвячення митрополита та єпископів.

У полоні історіографічних стереотипів: коли і де відбулася хіротонія?

У вітчизній історіографії здавна існував інтерес до питання про відновлення 
патріархом Феофаном вищої православної церковної ієрархії Київської митропо
лії. Попри це, ані історики старої генерації, ані сучасні українські дослідники так 
і не дали вичерпної й однозначної відповіді щодо часових меж та місця звершено
го патріархом висвячення православних архієреїв.

Приміром, М. Грушевський визначав часову послідовність хіротоній на основі 
даних літопису Густинського монастиря. Через це він вважав, шо 1620 р. у Києві 
спочатку було висвячено на Перемишльського єпископа ігумена Києво-Братського

1 Жуковт П. Сеймовая борьба православного западно-русского духовенства в церковной 
унией (с 1609 г.). -  Вып. 3. -  С. 119.

2 Verificatia niewinnosci, 5.IV 1621. -  С. 287,288.
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монастиря Ісайю Копинського, через кілька днів -  на Київського митрополита Іова 
Борецького, після цього -  Мелетія Смотрицького. На думку історика, поза межами 
Києва висвячення пройшли три особи: у Трахтемирівському монастирі на єписко
па Володимирського -  Ієзекиїл Курцевич, у Білій Церкві на єпископа Луцького -  
ігумен Чернчицького монастиря Ісакій Борискович, а на початку лютого 1621 р. 
у Животові, що на Брацлавщині, на єпископа Холмського -  ігумен Милецького 
монастиря Паїсій Іполитович. Про грецького єпископа Авраамія, поставленого 
“пінським владикою”, М. Грушевський згадував загально, без жодних хронологіч
них уточнень. Причому він припускав, що висвячення Ісайї Копинського відбуло
ся не 6 жовтня, Іова Борецького -  не 9 жовтня, Мелетія Смотрицького -  не через
8 тижнів по цьому, як стверджувалося у літописі Густинського монастиря, а дещо 
раніше: напередодні завершення 7 жовтня Цецорської битви1. Аналогічну думку 
ще до М. Грушевського висловив П. Жукович2.

Така часова схема висвячень православних архієреєв досить популярна у віт
чизняній історіографії. Приміром, на основі фактажу літопису Густинського мона
стиря стверджується, що висвячення І. Борецького та І. Копинського відбулося 
на початку жовтня 1620 р., тоді як заповнення решти вакантних єпископських ка
федр -  “згодом”3 Певними варіаціями зазначеної історіографічної схеми є твер
дження, згідно з якими висвячення митрополита і шістьох єпископів припало на 
жовтень 1620 р.4; або ж воно відбулося як цього місяця, так і “пізніше”5. Деякі до
слідники воліють не наводити конкретні дати, однак по суті приймають порядок 
висвячень, що його дотримувався М. Грушевський6 Автори окремих праць по 
окресленні загального політичного тла, вельми сприятливого для боротьби право
славних за інтереси своєї Церкви -  поразки польського війська під Цецорою, пи
шуть про відновлення православної церковної ієрархії у Речі Посполитій “восени 
цього ж 1620 року”7 У спеціальній літературі можна зустріти цілком однозначні 
твердження, що висвячення православних церковних ієрархів розпочалося після 
поразки польського війська у Цецорській битві 1620 р., яка створила для цього 
акту “зручний політичний момент, коли годі було чекати покарання від поль

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 436,437.
2 Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной 

унией (с 1609 г.). -  Вып. 3. -  С. 47,48, прим. 1.
3 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. -  С. 232.
4 Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV -  се

редина XVII ст. -  С. 211.
5 Яковенко Н. М. Реформа грецької церкви: унія, оновлення православ’я // Українська куль

тура XIII -  першої половини XVII ст. -  К , 2001. -  Т. 2. -  С. 524.
6 Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. -  С. 152-155.
7 Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах (кінець XVI -  перша половина 

XVII ст.).-С . 135.
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ського уряду”1. Схожі з цією думкою судження можна зустріти і в польській 
історіографії2.

Ще одна історіографічна версія відносить згадану подію до кінця 1620 -  поча
тку 1621 рр.3 Окремі автори, поряд із загальними судженнями про відновлення 
православної церковної ієрархії у 1620-1621 рр., наводять і конкретні дати (або 
ж зазначають місяць) деяких проведених патріархом Феофаном хіротоній. Причо
му стверджується, що І. Борецький став Київським митрополитом 9 жовтня, 
М. Смотрицький Полоцьким архієпископом -  у жовтні 1620 р., Ієзекиїл Йосип 
Курцевич-Коріатович Володимирсько-Берестейським єпископом і “протронієм 
митрополії Київської та Галицької” -  у січні 1621 р.4

Як можна переконатися, висвітлення вітчизняною історіографією питання про 
час відновлення патріархом Феофаном вищої православної церковної ієрархії Ки
ївської митрополії вирізняється мозаїчністю суджень та припущень. Простежуєть
ся значний вплив на істориків тлумачної версії цієї події, що властива літопису 
Густинського монастиря5 Прикметно, що від часу опублікування цієї історіогра
фічної пам’ятки Осипом Бодянським у 1848 р. мало хто з дослідників висловлював 
сумніви щодо наявної у ній хронології висвячень. До таких дослідників належав, 
зокрема, о. Макарій, який звернув увагу на те, що у літописі Густинського монас
тиря неправильно вказаний рік перебування патріарха Феофана у Києві, а саме -
1621 р. (замість 1620 р.)6. П. Жукович зауважив, що свідчення цього “порівняно 
пізнього і не в усьому точного” літопису про перші хіротонії, насамперед І. Боре

1 Кузъмук О. С. “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі мона
стирі в XVII—XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. -  С. 35.

2 Див., наприклад: Chodynicki К. Kosciol prawoslawny a Rzeczpospolita Polska. -  S. 429. 
Ф. Сувара схилявся до того, що Єрусалимський патріарх Феофан еже у другій половині 1619— 
1620 рр. під час свого перебування у Москві діяв спільно з Московським патріархом Філаретом у 
справі залучення запорозьких козаків до відновлення православної церковної ієрархії у Речі По
сполитій. Причому історик не виключав, що подальші плани цих патріархів начебто могли поля
гати у збунтуванні козаків проти Польщі під час нападу на неї турків. Ф. Сувара писав, що Єру
салимський патріарх не зважився б відновити ієрархів Православної церкви України та Білорусії, 
якщо Цецорська битва виявилася б переможною для поляків (Suwara F. Przyczyny і skutki kl?ski 
cecorskiej 1620 г. -  S. 77-80). Тим часом Я. Петжак припускає, що патріарх Феофан вірогідно під 
впливом звістки про поразку польського війська у Цецорській битві відклав свій від’їзд до Коста- 
нтинополя (?) і під тиском П. Сагайдачного висвятив спочатку на Київського митрополита Іова 
Борецького, а пізніше -  православних єпископів. Спираючись на інформацію листа київського 
підвоєводи Федора Ємця до київського воєводи Томаша Замойського від 20 листопада 1620 p., 
історик зазначає, що православні вирішили оголосити про ці висвячення по завершенні роботи 
сейму, щоб уникнути негативної реакції останнього (Pietrzak J. Ро Сесоге і podczs wojny 
chocimskiej. Sejmyzlat 1620і 1621.-Wroclaw, 1983.-S . 119,120).

3 СмолійВ.А., СтепанковВ. С. Українська національна революція (1648-1676).-С . 46.
4 Мицъко І. 3. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). -  С. 63, 83.
5 Літописець со первол/ зачатій и созданїи стыа обители мнтря густинского, стыя живона- 

чалныя троицы, храма общежителного // ЧИОДР. -  М., 1848. -  № 8. -  С. 1-38.
6 Макарий. Указ. раб. -  Т. 11. -  Кн. 2. -  С. 242, прим. 184.
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цького та М. Смотрицького, не узгоджуються з іншими джерелами (власне дани
ми, наявними у творах “ІиБЙйсасіа пієауш по& і ”  та “УепАсайа ше\ушпо8сГ’)'

Отже, докладніше розглянемо повідомлення літопису Густинського монастиря 
про висвячення Єрусалимським патріархом православних архієреїв. Насамперед 
потрібно зазначити, що дати у цій пам’ятці подано за старим стилем і позначено 
кириличними літерами. За твердженням автора літопису, патріарх Феофан прибув 
до Києва ахка, тобто 1621 р. І пробув він у місті замалим не цілий рік (“Бяше же 
стВший патриархъ во стЬмъ градЬ Киев'Ь мало иВчто оть годища року ахка”)2. 
Тобто, в цьому разі приїзд патріарха Феофана датовано на рік пізніше, аніж він 
був насправді (на що слушно звернув увагу о. Макарій).

Київські висвячення Єрусалимського патріарха у літописі представлено за та
кою схемою. Першим був висвячений 6 жовтня, у четвер, ігумен Київського Межи- 
гірського монастиря Ісайя Копинський на Перемишльське єпископство; другим -
9 жовтня, у неділю, ігумен Київського Свято-Михайлівського монастиря Іов Борець
кий на Київську митрополію; третім -  через вісім тижнів “єпископом” став Мелетій 
Смотрицький. Причому виходило, що усі висвячення відбулися сгіск#3, тобто 1622 р.!

Можна з певністю стверджувати, що тут ідеться не про мимовільну описку ав
тора літопису Густинського монастиря, а його цілком продумані хронологічні ви
кладки. По-перше, ще в одному місці свого твору він стверджував, що І. Копинсь
кий став єпископом 1622 р. (“сему же дБланіе быст во стомъ градЬ Киев'Ь в  

браліствЬ цркви стыхъ бгоявленій, в року ахкв”)4. По-друге, 1622 р. день 6 жовтня 
справді припав на четвер, а 9 жовтня -  на неділю, тоді як, приміром, 1620 р. ці да
ти припали відповідно на вівторок і п’ятницю.

Звідси напрошується висновок, що уміння визначати дати пасхалій дуже до
помогло авторові літопису Густинського монастиря. Він легко вираховував, на 
який день тижня припадало те чи те число місяця. Через це йому було неважко 
встановити потрібні йому “точні” дати хіротоній І. Копинського та І. Борецького, 
навівши для більшої переконливості і назви днів тижня цих подій. Штучність та
ких калькуляцій, зроблених літописцем із зміщенням порівняно з реальними дата
ми рівно у два роки, цілком очевидна.

Якщо йому вірити, то М. Смотрицького було висвячено у Києві 3 грудня
1622 р., тобто через вісім тижнів після перших двох висвячень. Причому при хіро
тонії М. Смотрицького нібито сталося знамення: у нього випало з рук Євангеліє. 
Згідно з пророцтвом Єрусалимського патріарха, шо не забарилося з’явитися у лі
тописі, це знамення провіщало відступництво М. Смотрицького від православ’я

1 Жукович П. Сеймовая борьба православного западно-русского духовенства в церковной 
унией (с 1609 г.). -  Вып. 3. -  С. 47,48, прим. 1.

2 Літописець ш перво.к зачатій и созданїи стыа обители мнтря густинского, стыя живона- 
чалныя троицы, храма общежителного. -  С. 12.

3 Там же.-С. 14.
4 Там же.-С. 13.
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(“не долго сему со вами быти, вскорЪ бо будеть зЪло велим противникъ цркви 
хрвм восточного православія. Тако собьются во недолземъ времени”)1

Неважко переконатися, що цей літописний пасаж являє собою вочевидь тен
денційну розумову конструкцію. Адже автор літопису відверто продемонстрував 
намір відокремити на власний розсуд “добрих овечок” від “злих козлищ”, власне, 
відмежувати своєрідною хронологічною перегородкою у вісім тижнів висвячення 
“блаженних” І. Копинського та І. Борецького від висвячення майбутнього “проти
вника Христової Церкви східного православ’я” М. Смотрицького.

Подальші висвячення патріархом Феофаном ще трьох церковних ієрархів зо
бражено у літописі як всенародне урочисте церемоніальне дійство. Разом з патріа
рхом із Києва рушили дорогами України представники духовенства, безліч мирян, 
тисячі запорожців на чолі з гетьманом П. Сагайдачним (дарма, що насправді той 
помер ще навесні 1622 р.). Патріарх Феофан в оточенні велелюдної процесії на
самперед завітав до Трахтемирівського монастиря. Там він поставив на Володи- 
мирське і Берестейське єпископство І. Курцевича. Після цього юрба “шляхецкого 
и духовного рода” та 3-тисячного козацького війська (яким і надалі -  через помил
ку автора літопису, продовжував командувати гетьман П. Сагайдачний) добралися 
до Білої Церкви. Єрусалимський патріарх висвятив у цьому місті на Луцьке та Ос
трозьке єпископство І. Борисковича. Нарешті, патріарх Феофан зі своїми числен
ними супутниками “дуже лютої зими” (вочевидь 1623 р.) опинився в м. Животові. 
Там він поставив на Холмське єпископство Паїсія Іполитовича2.

Отже, згідно з літописом Густинського монастиря Єрусалимський патріарх 
прибув в Україну наприкінці 1621 р. У Києві, за твердженням літописця, він про
вів замалим не рік, останнє висвячення у місті здійснив З (13) грудня 1622 р. і по
кинув українські землі в перші місяці 1623 р.

Розглянемо ще деякі повідомлення цього джерела, достовірність яких також 
небезсумнівна. Йдеться насамперед про те місце літопису, де барвисто описано 
шлях Єрусалимського патріарха від Густинського монастиря до Києва у супроводі 
почесного ескорту запорожців на чолі з гетьманом П. Сагайдачним. За словами 
літописця, в той час патріарх Феофан прибув до Густинського монастиря з Мос
ковської держави, “от Путивля, опочиваше в сем стой обители, мнстрю густьш- 
скомъ, и блгословеніе свое пастырское гроба гдня в тое время далъ мЪстцу тому 
стому, и о/исюду идяше стЬышьш патриархъ во стым град киевъ, провождаху бо 
его множество воинъ козаковъ, гетманъ сагамдачным петръ, мужъ зЪпо воинствен 
бяше и страшенъ бъ врагомъ веВмъ; и поставиша стЬмшаго отца патриарху во 
браяга’Ь цркв’В стыхъ бгоявленим, средь града киевского, и обточиша его стражбою 
аки пчелы матицу свою, тако стВшпого отица и пастыря овцы словесный от вол- 
ковъ противныхъ стережаху”3.

1 Літописець ш первое зачатій и созданїи стыа обители мнтря густинского, стыя живона- 
чалныя троицы, храма общежитеяного. -  С. 15.

2 Там же.
3 Там ж е.-С . 11-12.
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У наведеному уривку літопису досить помітним є особливий ідейний підтекст 
подорожі Єрусалимського патріарха на відтинку від Густинського монастиря до 
Києва, а саме: його шлях пролягав від святого місця до святого міста. Прикметно, 
що у літописі святими не названі Трахтемирівський монастир, Біла Церква та 
Животів, де відбувалося, як стверджував його автор, рукопокладення в єпископ
ський сан І. Курцевича, І. Борисковича та П. Іполитовича. На цьому тлі контра
стніше окреслюється явно цілеспрямоване прагнення автора літопису наголосити 
на святості Густинського монастиря та Києва, об’єднавши їх в одну сакральну 
вісь. У кінцевому підсумку це означало возвеличення Густинської обителі як ви
значного православного осередку.

Реноме святості Густинського монастиря якнайкраще підтверджувала і розпо
відь про прибуття до нього грізного гетьмана П. Сагайдачного із запорожцями, 
яким належало виконати особливу місію та почесний обов’язок православних вої
нів: супроводити патріарха Феофана від цього священного місця до іншого вміс
тилища святості -  Києва.

Чи свідчить ця обставина про легендарність літописного повідомлення, що 
його розглядаємо? Варто зазначити, що унікальну оповідь літописця про супрово
дження козаками П. Сагайдачного Єрусалимського патріарха від Густинського 
монастиря до Києва не підтверджують достатньо надійні джерела. Йдеться про 
“Вірші” К. Саковича. Добре поінформований автор цього твору зазначав, що по 
прибутті в Україну Єрусалимського патріарха з Московської держави, гетьман 
П. Сагайдачний та його козаки зустрілися з Феофаном у Києві:

Которого тоть Гетмань з Войскомъ наведивши 
В Кіевг, поклонъ му достойный отдавши 

С Православными, почал Раду въ томъ чинити...

Отже, під час зустрічі у Києві з патріархом Феофаном П. Сагайдачний та за
порожці віддали йому “достойний уклін” Звісно, що тут йдеться про першу офі
ційну зустріч козаків з Єрусалимським патріархом. Адже, якщо б вони зустріли 
його в Густинському монастирі, то, безперечно, вже там засвідчили б йому належ
ну шану. Відповідно не було б потреби у повторній публічній церемонії зустрічі 
запорожців з патріархом Феофаном у Києві.

Згідно з наявною у творі “Уегійсайа піеАУІшювсі” М. Смотрицького інформа
цією, під час першої зустрічі запорозького гетьмана та кількох тисяч козаків 
з Єрусалимським патріархом П. Сагайдачний від імені усього Війська Запорозько
го попросив його і отримав від нього відпущення гріхів за пролиття козаками хри
стиянської крові під час їхнього походу на Моску 1618 р.1 Тим часом у літописі 
Густинського монастиря це питання витлумачене по-іншому. Стверджувалося, що 
не П. Сагайдачний звернувся до патріарха з проханням про відпущення гріхів, 
а сам він почав напучувати козаків більше не ходити війною проти Московської 
держави. Причому патріарх Феофан зробив це вже пощцаючи українську землю:

1 УепАсагіа піеадіппо&і, 5.ІУ 1621.-С . 340.
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“ув'Ьщавая ихъ, дабы от того времени не ходили на москву на родь хрстіанскій 
браиію. Рече имъ: аще презрите мое прошеніе, истребить васъ бгь, но не дерзайте 
сея злости творити вЪрнымъ хрстіаномь; они же обЪщахуся, но несохраниша сего, 
яко же об'Ьщали бяху”1

Неважко переконатися, що літописець переймався головно тим, щоб вкласти 
в уста патріарха повчання з виразним політичним підтекстом. Історична ж основа 
наведеного вище повідомлення видається сумнівною. Окрім того, що автор 
літопису переплутав час від’їзду патріарха Феофана з України, він стверджував, 
що Єрусалимського патріарха супроводжував до молдавського кордону гетьман 
(насправді -  полковник П. Сагайдачний).

Часові реалії та персонали висвячень

Єрусалимський патріарх взявся до хіротонії вірогідно по закінченні святкування 
свята Успіння Богородиці у Києво-Печерському монастирі. Невідомо, коли саме 
розпочалося і скільки днів тривало висвячення митрополита та єпископів. Водночас 
можна з певністю стверджувати, що до 10 вересня (31 серпня за ст. ст.) 1620 р. були 
висвячені митрополит і пять єпископів (очевидно тоді ж на одну із єпископських 
кафедр був призначений ще один -  грецький Стагонський єпископ Авраамій).

Про це однозначно свідчить одна грамота патріарха Феофана, що адресована 
до усіх православних Речі Посполитої. У кінцевому протоколі цього документа 
про місце і час його видання зазначено таке: “Данъ въ ЮевЪ, лЪта оть созданія 
міра 7128, а оть воплощенія единороднаго Сына Божія лііта 1620, идикта З”2 От
же, якщо зробити поправку на наведений у датуванні індикт, то стане зрозумілим, 
що найпізніше ця грамота могла бути видана 31 серпня (з 1 вересня розпочинався 
новий рік індиктового циклу). Досі історики чомусь ігнорували цю обставину, що 
спричинювало хибні тлумачення як датування, так і змісту згаданої грамоти3

Отже, відновлення вищої ієрархії українсько-білоруської Православної церкви 
відбулося, як можна судити, в часовому проміжку після 25 серпня і до 10 вересня 
(після 15 серпня і до 31 серпня за ст. ст.) 1620 р. Цей висновок спирається, отже, 
на свідчення грамоти патріарха Феофана до усіх православних Речі Посполитої. 
Збереглися також деякі інші джерела, які містять схожі хронологічні вказівки що
до висвячення Феофаном церковних архієреїв. Ідеться про повідомлення невідо
мого автора літописних записів за 1620 р., шо були зроблені по гарячих слідах 
святительської місії патріарха Феофана. Пізніше ці записи увійшли до літописного 
збірника “Літописці Волині та України”

1 Літописець ш первол/ зачатій и созданїи сша обители мнтря густинского, стая живона- 
ча/шыя троицы, храма общежителного. -  С. 16.

2 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до усіх православних Речі Посполитої, 1620 // 
Архив ЮЗР. -  К , 1872. -  Т. 5. -  Ч. 1. -  С. 9.

3 Див., напр.: Макарий. Указ. раб. -  Т. 11. -  Кн. 2. -  С. 264; Грушевський М. Зазнач, праця. -  
Т. 7 .-С . 450.
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Згідно з ними, “В тол/ жє року мца септеврія г [3] дня, отежчаючи с Кієва 
СгЬйший Патріархь положил клятву на русского, Митрополита Кієвского, кото
рым был под унЪею Костела римского. А вмЪсто его поставилъ и постил на 
Митрополію Кіевскую члвка годного и честного именем Іова Борег/кого, у писм'Ь 
словенском и грег/комъ, и латинском ученого, и з ним чотырох епископовъ на роз
ный м'Ьста. Мелетія Смотриі/кого на епископство Полог/кое. Ісаію Копинского, 
инока стобливого, монастыра Печерского, на епископство Премыслское. Паисія 
Ипполитовича на епископство холмское и белзкое. Іосифа Курцовича на 
епископство володиме/кжое”1

Як бачимо, автор цього літописного запису зазначив про те, що патріарх Фео
фан здійснив висвячення архієреїв “від’їжджаючи з Києва”, одночасно з проголо
шенням анафеми уніатському київському митрополиту Йосифу-Веляміну Рутсь- 
кому. Утім, подані в цьому джерелі хронологічні вказівки дещо двозначні: з одно
го боку, З (13) вересня можна сприйняти як дату і від’їзду Феофана з Києва, 
і проведеного ним висвячення, а з іншого -  тільки як від’їзд патріарха з міста, на
передодні якого він відновив вищу ієрархію Православної церкви.

Саме останній варіант прочитання цього джерела видається вірогідним, адже 
висвячення православних архієреїв вочевидь не було одномоментним актом, що 
був здійснений упродовж одного дня, після чого Феофан рушив у дорогу. Наспра
вді висвячення у церкві Києво-Братського монастиря відбувалося затемна (деталь
ніше про це йтиметься нижче), відповідно від’їзд того дня з Києва явно був немо
жливий. Загалом автор літописних записів про події у Києві 1620 р. не мав жодно
го сумніву, що відновлення православної церковної ієрархії відбулося наприкінці 
перебування у місті патріарха Феофана, який затримався у ньому на все літо 
(“быль у К ієві през часъ немалым, през все леЪто”)2.

Отже, наведена згаданим автором інформація про висвячення православних 
архієреїв загалом підтверджує хронологію відновлення православної церковної 
ієрархії, що випливає з патріаршої грамоти, яка має дату 1620 р., третій індикт. 
Цей висновок не можуть заперечити деякі відмінності між цими джерелами, як-от: 
на відміну від грамоти патріарха Феофана, у літописному записі невідомого автора 
немає згадки про єпископа Луцького та Острозького Ісакія, а титули більшості 
нововисвячених єпископів подані неповно3 Такі розбіжності могли спричинити як 
особливості авторського стилю того, хто робив літописні записи, так і, напевно, 
труднощі з відтворенням повної картини подій через якийсь час після від’їзду пат
ріарха Феофана з Києва.

Існують також непрямі свідчення джерел, що вказують на факт відновлення 
православної церковної ієрархії до 10 вересня. На особливу увагу щодо цього за
слуговує “Іивййсасіа піетошиюсі” Автор цього твору М. Смотрицький наголошу

1 Лїтописци Волыни и Оукраины. -  Арк. 119-119 зв.
1 Там само.-Арк. 119.
3 Там само. -  Арк. 119-119 зв.
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вав, що після висвячення митрополита та єпископів Єрусалимський патріарх про
був на території Речі Посполитої “близько пів року”1

Орієнтуючись на це повідомлення, зробимо один елементарний підрахунок. 
Отже, ящо патріарх Феофан завершив хіротонії до 10 вересня 1620 р., а сам зали
шив межі України десь наприкінці лютого 1621 р . , то проміжок часу між цими 
подіями становитиме близько 5 місяців і 20 днів. Тобто, отриманий нами результат 
підрахунку цілком підтверджується повідомленням М. Смотрицького (як зазнача
лося, у творі “Іивіїйсасіа пієхуіппо&і” він виступав від імені митрополита 
І. Борецького та усіх православних єпископів) про приблизно піврічний термін 
перебування Феофана в Україні по завершенні ним висвячення православних архі
єреїв.

Деякі відомості про святительську місію Єрусалимського патріарха в Україні 
М. Смотрицький подав у книзі “Уегіїїсаіїа піє\уіппо8СІ” . Йдеться про те місце цієї 
праці, де автор спростовував уїдливі закиди опонентів новопоставлених право
славних ієрархів, що були спрямовані насамперед проти нього самого та 
І. Борецького. Ці закиди зводилися до того, що висвячення ієрархів Православної 
церкви є ганебним, оскільки воно відбулося “у такий тяжкий для Вітчизни час”, 
тобто після цецорської катастрофи польського війська на початку жовтня 1620 р. 
Відповідаючи на таке звинувачення, М. Смотрицький категорично стверджував, 
що вони “були висвячені раніше, ніж те сталося”2, тобто до Цецорської битви.

Нарешті, привертають до себе увагу деякі документи, що пов’язані з роботою 
вального сейму у Варшаві, який розпочався 3 листопада 1620 р. На одному із сей
мових засідань маршалок сейму зачитав листа членів православного Віленського 
братства, зверненого до короля. Віленські братчики офіційно “представляли” 
(ргаевеїиохуаШту) вищій польській владі новопоставлених православних ієрархів, 
а також клопоталися про “надання їм бенефіцій, що належать їхньому сану”

Цього листа вочевидь було написано не пізніше кінця жовтня. Зроблене 
у ньому представлення висвячених патріархом Феофаном ієрархів, а також вклю
чений у лист пункт про надання їм гідних їхнього сану бенефіцій, мали практич
ний сенс тільки за умови, якщо до відкриття сейму відбулося повне відновлення 
ієрархії Православної церкви. Якщо ж ні, то політична ініціатива віленських брат
чиків була б передчасною і безумовно шкідливою. Вона напевне ускладнила б хі
ротонію нових єпископів, як і перспективи отримання ними економічних привілеїв 
від польського уряду. І справді, чи були такими нерозважливими члени Віленсько
го братства, щоб клопотатися тільки про митрополита та одного єпископа, зовсім

1 Iustificacia niewinnosci // Архив ЮЗР. -  Т. 7. Ч. 1. -  С. 520.
Патріарх Феофан від 13 лютого 1621 р. упродовж трьох днів гостював у Животові, потім 

прибув до розташованої на молдавському кордоні Буші, а в березні вже перебував у Молдавії 
(Шахматов А. А. Предисловие. Ипатьевская летопись, 2-е изд. // ПСРЛ. -  М., 2001. -  Т. 2. -  
С. ХІП; Макарий. Указ. раб. -  С. 264.

2 Verificatia niewinnosci, 16.V I1621. -  S. 28 zw. str.
3 Ibid.- С . 307.
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не дбаючи ще про п’ять незаповнених вакансій на єпископських кафедрах (схема 
літопису Густинського монастиря)? Або ж обстоювати інтереси митрополита 
і двох єпископів, ігноруючи чотири пусті єпископські кафедри (історіографічна 
схема, прихильники якої базувалися на повідомленнях літопису Густинського мо
настиря, дещо їх коригуючи)? Відповідь на ці запитання видається очевидною.

Кого персонально і в якій послідовності було висвячено до 10 вересня 1620 р. 
на православних архієреїв згідно з грамотою патріарха Феофана до усіх правосла
вних Речі Посполитої? У цьому документі двічі перелічуються новопоставлені 
церковні ієрархи.

Перший перелік висвячень має такий вигляд:

1) на митрополію Київську, Галиць
ку та усієї Малої Росії -  ігумен Київ
ського Свято-Михайлівського Золото
верхого монастиря Іов Борецький;
2) на архієпископію Полоцьку та 
єпископію Вітебську і Мстислав- 
ську -  ієромонах Мелетій Смотри
цький;
3) на єпископію Перемишль
ську і Самбірську -  ігумен Київсько
го Межигірського монастиря
Ісайя (Копинський);

4) на єпископію Володимирсь-
ку і Берестейську -  архімандрит Трах- 
темирівського монастиря Ієзекиїл Кур- 
цевич;
5) на єпископію Луцьку та Острозьку 
-  ігумен Чернчицького монастиря Іса- 
кій (Борискович);

6) на єпископію Холмську і Бел- 
зьку -  посвячено “честнаго и препо- 
добнЬйшаго мужа” Паїсія (Іполито- 
вича).

Другий перелік нововисвячених православних архієреїв у грамоті Феофана 
представлений так:

1) митрополит Київський і Галиць
кий та усієї Росії Іов Борецький;
2) єпископ Володимирський і Берес

тейський, прототроній митрополії 
Київської і Галицької Ієзекиїл Йосип 
Курцевич;
3) архієпископ Полоцький, єпископ 

Вітебський і Мстиславський Мелетій 
Смотрицький;

4) єпископ Перемишльський і Самбір- 
ський Ісайя;
5) єпископ Луцький і Острозький Іса- 

кій;

6) єпископ Холмський і Белзький Паї- 
сій1

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до усіх православних Речі Посполитої, 
1620.-С . 4,7.
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Порівнявши обидва списки, можна переконатися, що у другому з них титула- 
тура православних архієреїв представлена з певними змінами і доповненнями, 
зроблено також спискові перестановки ряду осіб. Вирізнено особливий статус 
у православній церковній ієрархії І. Курцевича. Його самого названо другим після 
митрополита (компонент титулу якого “усієї Малої Росії-” зредуковано до “усієї 
Росії”) і першим з-поміж решти єпископів. Судячи з того, що в межах одного і то
го самого документа зустрічається така варіативність у ранжируванні осіб, руко- 
покладених в архієрейський сан, подані Феофаном “штатні розписи” церковної 
ієрархії вочевидь були зроблені без надто жорсткої прив’язки до реальної чергово
сті здійснених ним висвячень.

Водночас у цих патріарших розписах простежується намір Феофана з ураху
ванням місцевої традиції визначити актуальну на той час для Київської митрополії 
ієрархічну градацію архієреїв. Це виявилося у “тасуванні” єпископів, що посідали 
у його списках другу сходинку після митрополита: М. Смотрицького та “козацько
го єпископа” І. Курцевича. При визначенні порядку своїх архієрейських списків 
Єрусалимський патріарх безперечно брав до уваги й ієрархію “місництв”, що 
склалася у той час в Уніатській церкві (митрополит; архієпископ Полоцький; єпи
скоп Володимирський; єпископ Луцький та Острозький; єпископ Перемишльський 
і Самбірський; єпископ Холмський і Белзький; єпископ Пінський і Туровський)1.

Прикметно, що поданий у грамоті патріарха Феофана другий перелік новопос- 
тавлених православних архієреїв у спрощеному вигляді відтворений в інструкції 
Війська Запорозького своїм послам до короля (березень 1621 р.). У цьому документі 
козаки вимагали від Сигізмунда III легалізації висвячених Єрусалимським патріар
хом церковних ієрархів -  митрополита та єпископів (владик) за таким списком:

1) митрополит Київський і Галиць
кий та всієї Русі (Яш]) Іов Борецький;
2) єпископ Володимирський Ієзекиїл 

Йосип Курцевич;
3) архієпископ Полоцький, [єпископ] 

Мстиславський і Вітебський Мелетій 
Смотрицький;

4) єпископ Перемишльський Ісайя 
Межигірський;
5) єпископ Луцький Ісакій Чернчиць- 

кий;
6) єпископ Холмський Паїсій Іполито- 

вич2

Отже, якщо абстрагуватися від зробленого в наведеному списку усічення назв 
більшості єпископських кафедр, а також вказівок на ігуменство при іменах деяких 
єпископів, то цей список дзеркально повторює схему патріарха Феофана. Тобто 
запорожці початково орієнтувалися на цю схему. Вірогідно вони спеціально по-

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до усіх православних Речі Посполитої, 
1620.-С .З .

2 Пам’ять нашим послам М. Жмайлу, Павлу з Десни, С. Богушу та іншим, про що мають 
дуже ретельно домовлятися з Його Королівською Милістю, березень 1620 // АбАО. -  АЯ. -  Т>г. 
И.-Мфв. № 741.-5 .1 .
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клопоталися, щоб у ній почесне місце було відведене І. Курцевичу, з яким козаків 
єднали особливі стосунки.

Ще одним джерелом, яке містить важливу інформацію про відновлену право
славну церковну ієрархію, є протестація від 25 травня 1621 р. її вніс до Київських 
гродських книг митрополит І. Борецький. Зробив він це, зокрема, як від свого іме
ні, так і православних єпископів. Отже, православні архієреї, які протестували 
проти дій верхівки Уніатської церкви, подані у цьому документі в такому порядку:

1) архієпископ*, митрополит усієї Ру- 5) єпископ Перемишльський і Самбір-
сі Іов Борецький; ський Ісайя Межигірський;
2) єпископ Володимирський і Берес- 6) єпископ Холмський і Белзький Паї- 
тейський Ієзекиїл Йосип Курцевич; сій Іполитович;
3) архієпископ Полоцький, Мстис- 7) єпископ Пінський і Туровський А ...1 
лавський і Вітебський Мелетій Смот
рицький;
4) єпископ Луцький і Острозький Іса- 
кій Чернчицький;

Як бачимо, цей перелік, порівняно з розглянутими вище, є найповніший -  він 
містить сім позицій. Його достовірність засвідчена особисто митрополитом при 
внесенні протестації до гродських книг. Окрім того, цей перелік відрізняється від 
фактично ідентичних другого “патріаршого” 1620 р. та “козацького” 1621 р. спис
ків православних архієреїв ще й тим, що в ньому уточнено ранжир деяких єпис
копів, а саме: І. Борисковича поставлено попереду І. Копинського.

Розставлений І. Борецьким у такому порядку перелік нововисвячених церков
них ієрархів вочевидь відображав розуміння їхніх реальних (і традиційних) ієрар
хічних ступенів, що побутувало серед наближених до митрополита владик. На це 
вказує той факт, що так само впорядкований перелік діоцезій Київської митрополії 
навів і М. Смотрицький у книзі “Verificatia niewinnosci”, вмотивовуючи правомір
ність звершених 1620 р. висвячень православних архієреїв та їхнього титулування 
(“отець патріарх мусив висвятити руського митрополита до певної діоцезії, яка 
титулується митрополією Київською і Галицькою та всієї Русі; так само висвячу
вали усіх інших єпископів Руської церкви, до певних їхніх діоцезій, які звикли 
титулуватися на Володимирі і Бересті, на Полоцьку, Вітебську і Мстиславлю, на

* Після висвячення в архієрейський сан І. Борецький, як правило, титулувався “митрополи
том” Водночас у деяких підписаних ним документах фігурував також титул “архієпископ” 
(Грамота київського митрополита І. Борецького до усіх православних, 15 (25).ХІІ 1621 // Голу
бев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. -  Т. 1. Приложения. -  С. 261; 
Аполлеіа апологіи, 1628 // НБУ. -Відділ стародруків. - Я  1743(11).-С . 5 зв.).

1 Протестація київського митрополита І. Борецького та ін., 15 (25). V 1621. — Б. 1.
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Луцьку і Острозі, на Перемишлі і Самборі, на Холмі і Белзі, на Пінську і Турові -  
до цих певних діоцезій, мовлю, висвятити їх мусив”)1

Можна стверджувати, що насправді черговість здійснених патріархом Феофа
ном хіротоній жорстко не залежала від подібних церковних ієрархічних ранжирів. 
Першим був висвячений в архієрейський сан І. Копинський. Про це можна впев
нено судити з так званої настольної грамоти патріарха Феофана Ісайї Копинському 
(1621). В цьому документі не названо жодного нововисвяченого архієрея серед 
осіб, причетних до рукопокладення Ісайї (у його висвяченні взяли участь тільки 
патріарх Феофан, болгарський Софійський митрополит Неофіт та грецький Ста- 
гонський єпископ Авраамій)2.

Джерела дають можливість визначити те, хто четвертим пройшов висвячення 
в архієрейський сан. Це був Ісакій Борискович. Відповідні відомості містить насто- 
льна грамота патріарха Феофана Ісакію від 9 лютого (ЗО січня за ст. ст.) 1621 р. 
У ній зазначено, що у поставленні Ісакія на єпископство взяли участь митрополит 
Київський Іов Борецький, єпископ Володимирський і Берестейський Ієзекиїл Йосип 
Курцевич, а також єпископ Перемишльський і Самбірський Ісайя Копинський3 

Що ж до черговості висвячень решти архієреїв, то про це можна припустити 
здогадно. Можливо, після І. Копинського був висвячений І. Борецький. Зберігся 
лист І. Борецького до московського царя Михайла Федоровича та патріарха Філа- 
рета, датований Київським митрополитом у такий спосіб: “В лето бытиа мира 
7132-го, смотрениа же владычня 1624-го, септемвриа 1-го индикта 20-го, митро- 
политства же смиренна моего в начале лета 5-го”4 Насамперед зазначимо, що 
в цьому записі неправильно подано індикт. Насправді 1 вересня 7132 р. від ство
рення світу було початком восьмого, а не неіснуючого двадцятого індикту (при
кладом коректного датування з використанням індиктів, тобто запровадженого 
у Візантії рахунку часу по п’ятнадцятилітніх циклах, в якому індикт означав по
рядкове місце того чи того року в межах цього циклу5, може бути лист членів Ки
ївського братства від 10 (20) квітня 1625 р. до московського думного дяка Івана 
Грамотіна: “в лето от созданиа миру 7133, от воплощенна же бога слова 1625-го, 
индикта 8-го, месяца априля дня 10-го”)6

Отже, у листі І. Борецького констатовано, що на момент його написання, тоб
то 1 вересня за ст., або 10 вересня за н. ст. 1624 р., розпочався п’ятий рік із того 
часу, як його автор став митрополитом. Тобто, ця подія відбулася напередодні 
1 (10) вересня 1620 р. Якщо вона припала б на останню дату, то 1 (10) вересня 
1624 р. виповнилося б рівно чотири роки від дня висвячення І. Борецького в сан

1 Verificatia niewinnosci, 16.VI 1621.-S . 46.
2 Макарий. Указ. раб. -  Т. 11. -  Кн. 2. -  С. 250, прим. 193.
3 Там же. -  С. 263, прим. 207.
4 І. Борецький до Михайла Федоровича та патріарха Філарета, 1 (10). IX 1624. -  С. 49.
5 Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология / Ред. В. JI. Янин. -  М., 1981. -  С. 110.
6 Члени Київського церковного братства до І. Грамотіна, 10 (20). IV 1625 // Воссоединение 

Украины с Россией: Документы и материалы в 3-х т. -  Т. 1. -  С. 54.

482



Частина друга. Відновлення православної церковної ієрархії...

митрополита і, відповідно, він вочевидь не мав би підстав твердити про початок 
п’ятого року свого перебування на митрополичій кафедрі.

По висвяченні на митрополита І. Борецького був висвячений на архієрея, су
дячи з усього, І. Курцевич, потім - 1. Борискович, М. Смотрицький, П. Іполитович. 
Щодо цього потрібно звернути увагу на те, що М. Смотрицький та П. Іполитович 
фігурували в ролі новопоставлених архієреїв у грамоті патріарха Феофана до усіх 
православних Речі Посполитої від 1620 р. Водночас згадок про такий їхній статус 
немає у патріаршій настольній грамоті І. Борисковичу від 1621 р. Звідси напрошу
ється висновок, що їхня хіротонія відбулася після хіротонії І. Копинського, 
І. Борецького, І. Курцевича та І. Борисковича.

Останньою мала б бути заповнена вакансія на Пінській і Туровській єпископській 
кафедрі. У протестації митрополита І. Борецького та православних єпископів від 
25 травня 1621 р. згадується єпископ Пінський і Туровський, причому без зазначення 
його імені. В копії документа, якою ми користувалися, замість імені цього єпископа 
написано літеру “А”, після якої у рядку зроблено невеликий пропуск. Невідомо, чи 
переписувач документа не зміг прочитати імені Пінсько-Туровського єпископа і за
лишив вільне місце у рядку, щоб після уточнення його записати, чи, можливо, в ори
гіналі ім’я цього єпископа не було написане. Прикметно, що в копії цієї протестації, 
яку опрацював П. Жукович, ім’я єпископа Пінського і Туровського не назване1

В історіографії є думка, що патріарх Феофан, перебуваючи 1621 р. проїздом 
у Животові*, призначив на Пінсько-Туровську єпископську кафедру грецького 
Стагонського єпископа Авраамія (а також висвятив там у єпископський сан Паїсія 
Іполитовича)2 Щодо такого призначення, тим більше у Животові, є сумніви. На
самперед впадає в очі, що про Пінсько-Туровського єпископа немає жодної згадки 
у березневій 1621 р. посольській інструкції Війська Запорозького своїм послам до 
короля. Тим часом цей документ містив вимогу до політичного центру Речі По
сполитої легалізувати відновлену православну церковну ієрархію. Причому запо
рожці мали вичерпну інформацію про душпастирську діяльність патріарха Феофа
на на українських землях. Вони невідступно були при Єрусалимському патріархо
ві аж до того часу, коли він залишив територію України.

Через це не має пояснення факт виведення Пінсько-Туровського єпископа за 
дужки процесу політичної легітимації, який у березні 1621 р. ініціювали запорозь
кі козаки, відправивши своїх послів до Сигізмунда НІ. Видається очевидним, що 
посли Війська Запорозького не могли відбути до Варшави, не дочекавшись звісток 
про остаточний від’їзд патріарха Феофана. Водночас у полковника П. Сагайдачно
го та його козаків, які провели патріарха до молдавського кордону, напевно було 
цілком достатньо часу, щоб повернутися до гетьмана Я. Бородавки ще до того, як

1 Жукович П. Указ. раб. -  Вып. 3. -  С. 157.
* Животів (7у\уоЮ\у) -  нині с. Новоживотів на Вінниччині (Крикун М. Кількість і структура 

поселень Брацлавського воєводства в першій половині XVII століття // ЗНТШ. -  Львів, 2006. -  
Т. ССІЛІ. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін -  С. 584).

2 Макарий. Указ. раб. -  Т. 11. -  Кн. 2. -  С. 262; Мицько І. 3. Зазнач, праця. — С. 81.

483



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

він відправив послів до короля. Адже запорозька посольська інструкція, про яку 
йдеться, датована березнем 1621 р. “по-старому”, тобто за новим стилем щонайра- 
ніше -  11 березня (про час завершення місії П. Сагайдачного як супроводжувача 
патріарха Феофана при поверненні його додому детальніше йтиметься нижче).

Утім, те, в які терміни повернувся до Війська Запорозького козацький підроз
діл на чолі з П. Сагайдачним після випровадження Єрусалимського патріарха 
у Молдавію, в цьому разі не має принципового значення. Адже ні П. Сагайдачний, 
ні підлеглі йому запорожці безперечно нічого не знали про поставлення патріар
хом Феофаном єпископів у Животові. З тієї причини, що він там нікого не висвя
чував і не призначав на єпископства. Про це можна з певністю судити зі зроблено
го сучасником літописного запису про перебування Єрусалимського патріарха 
в Животові. У ньому досить детально описано “протокол” животовських відвідин 
патріарха Феофана. Водночас у цьому джерелі немає жодних натяків на те, що гре
цький Стагонський єпископ Авраамій отримав тоді Пінську і Туровську єпископ
ську кафедру, або Паїсій Іполитович був висвячений на Холмське і Белзьке 
єпископство. І це при тому, що автор цього літописного запису виявив неаби
який інтерес до святительської місії патріарха, вирізнивши хіротонію у Києві 
І. Борецького1

Тим часом, як зазначалося, у протестації І. Борецького та православних владик 
від 25 травня 1621 р. названо серед незгодних архієреїв єпископа Пінського і Ту- 
ровського. Якщо зважити на вірогідність пропуску імені цього єпископа в тексті 
документа, а також те, що публічна згадка про нього з ’явилася вже по виїзді патрі
арха Феофана з України, то у цьому можна вбачати вказівку на якусь незручність 
для нововисвячених церковних ієрархів питання про заповнення вакансії на Пін- 
сько-Туровській єпископській кафедрі. Причому це питання напевне мало бути 
принципово вирішене вже під час київських висвячень патріарха Феофана в період 
з 27 серпня по 10 вересня 1620 р.

Не виключено, що така пізня і без категоричної визначеності згадка про єпис
копа Пінського і Туровського пояснювалася тим, що в оточенні І. Борецького зва
жали на атмосферу підозрілості щодо візиту Єрусалимського патріарха в Україну, 
яка нагніталася уніатами та урядовою стороною. А тому не хотіли загострювати 
увагу на “чужинстві” грецького Стагонського єпископа Аврамія, призначеного на 
високий церковний пост у Речі Посполитій (попри те, що Аврамій здавна займався 
душпастирською діяльністю в Україні, не маючи, утім, ніякої офіційно закріпленої 
за ним діоцезії у Київській митрополії). Можливо через це і патріарх Феофан обі
йшов мовчанкою питання про православне Пінське і Туровське єпископство у сво
їй грамоті до усіх православних Речі Посполитої від 1620 р.

1 Шахматов А. А. Указ. раб. -  С. XIII.
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Обряд висвячення в архієрейський сан

У джерелах збереглися деякі відомості про висвячення церковних ієрархів, що 
його патріарх Феофан провів у церкві Києво-Братського монастиря. Єрусалимсь
кому патріарху асистували екзарх Константинопольського патріарха Арсеній, бол
гарський Софійський митрополит Неофіт, грецький Стагонський єпископ Авраа- 
мій1. Патріарх Феофан залучав також новопоставлених архієреїв до хіротонії по- 
шукачів єпископського сану, що чекали своєї черги. При висвяченні не спостері
галося велелюддя. Як і не було дивовижно пишного церемоніалу. Усе відбувалося 
вночі з дотриманням суворої конспіративності.

Панорама київського Подолу поблизу Київського Братського монастиря. 
Фрагмент малюнка А. ван Вестерфельда. 1651 р.

Рукопокладення в сан церковних ієрархів бачив на власні очі ректор Київської 
братської школи К. Сакович. Його спогади про це вирізняються емоційністю та 
колоритними деталями. Щоправда, він не уникнув тенденційного утрирування та 
жовчного сарказму. Така особливість авторського стилю К. Саковича мала логічне 
пояснення. До цієї теми він звернувся з метою критики православного церковного 
богослужіння, оскільки на той час зрікся православ’я. Ця обставина, звісно, нітро
хи не применшує джерельної вартості зробленої ним у творі “Epanorthosis albo 
perspectiwa” (“Epanorthosis або перспектива”) (Krakow, 1642) замальовки подій, що 
розгорталися нічної пори у братській церкві в Києві на межі літа і осені 1620 p.: 
“коли єрусалимський паріарх, (якщо ним [справді] був) Феофан висвячував 
у братській церкві козацьких владик і псевдомитрополита Борецького, у нього бу
ла чи не шепотінням... читана літургія, бо раді були, щоб не тільки людина,

1 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана до усіх православних Речі Посполитої, 
1620.-С. 3.
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а й муха не чула їхньої літургії, через що [позакривали] вікна не тільки віконниця
ми, а й позавішували килимками”1

Відповідь на ці закиди дав у творі “Ьйов аІЬо катіеп” (“Ь іїоб або камінь”) 
(1644) Київський православний митрополит Петро Могила (або хтось із його най
ближчого оточення)2. Спростовуючи тезу К. Саковича, що патріарх Феофан “від
правляв не тільки читану, а й шептану літургію”, автор праці “Ьков аІЬо катіегі” 
стверджував: “То неправда, бо хоча вікна і були зачинені, [та це було зроблено] 
задля того, щоб люди, побачивши світло, не тиснулися до церкви, через це [і] тихо 
співав згідно із грецьким звичаєм один патріарший півчий на ім’я Габрієл, черне
цький священик”3 3 цієї відповіді випливає, шо П. Могила фактично підтвердив 
справедливість повідомлення К. Саковича про висвячення Єрусалимським патріа
рхом митрополита і деяких єпископів у нічний час та з особливими заходами сек
ретності в церкві Київського братства.

Зрозуміло, що організатори відновлення православної церковної ієрархії вдали
ся до таких запобіжних заходів з тим, щоб убезпечити себе від можливих неприєм
них несподіванок та перешкод. Водночас до цього патріарху ніхто не заважав, при
міром, бувати у різних церквах і монастирях, відправляти урочисте богослужіння на 
Великдень в Успенському соборі Києво-Печерського монастиря або брати участь 
у церемонії встановлення хреста біля братської церкви Богоявлення-Благовіщення.

Загалом Київ на той час був чи не найбезпечнішим містом у Речі Посполитій 
для православного духовенства. До того ж присутність у ньому рішуче налашто
ваних козаків явно надавала впевненості учасникам руху за конфесійну свободу 
православних. Через це видається очевидним, що секретність хіротонії православ
них архієреїв була зумовлена насамперед тим, щоб по завершенні святительської 
місії Феофана дати йому можливість безпечно виїхати за кордон. Тим часом 
у цьому ніхто не міг мати впевненості, якщо б про відновлення ієрархії Правосла
вної церкви в Україні та Білорусії раніше часу дізналися у Варшаві.

Залишення патріархом Феофаном України.
В ’їзд митрополита І. Борецького до Києва

Невдовзі по прибутті з Московської держави до Києва патріарх Феофан почав 
клопотатися перед польською владою про дозвіл на повернення до Єрусалима че
рез територію Речі Посполитої. Очевидно вже у червні 1620 р. він відправив із ві
дповідним завданням своїх ченців до короля. Пізніше Єрусалимський патріарх 
надіслав у цій справі листи до коронного конюшого Криштофа Збаразького, а та
кож коронного підканцлера і Луцького католицького єпископа Анджея Ліпського.

1 Цит. за: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. -  Т. 1. Прило
жения. -  С. 259, прим.

2 Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні 
(XVI -  початок XVIII ст.). -  С. 365.

3 ЬІІш аІЬо катіеп. -  Куош, 1644 // НБУ. -  Відділ стародруків. -  Іп. 594. -  Б. 91.
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Такі офіційні контакти патріарха Феофана з представниками польської влади ви
явилися плідними. ЗО липня Сигізмунд III звернувся з універсалом до української 
шляхти. У ньому повідомлялося, що королівському коморникові Щ. Почановсь- 
кому доручено супроводжувати патріарха Феофана “з Києва до Кам’янця, а звідти, 
якщо виникне потреба -  далі”. Сигізмунд ПІ наказував сприяти Щ. Почановському 
при виконанні королівського доручення, а також належно шанувати патріарха як 
“поштивого чоловіка” 1 серпня король написав листа до патріарха Феофана, яким 
гарантував йому безпеку проїзду1

Отримавши цього королівського листа, а також обнадійливі письмові відповіді 
від К. Збаразького та А. Ліпського, Єрусалимський патріарх міг зітхнути з полег
шенням. Утім, заспокоюватися йому було зарано. По завершенні хіротоній Фео
фану залишалося сподіватися хіба що на те, що до від’їзду його за кордон про це 
не дізнаються у Варшаві. Зволікати з від’їздом він не став. Після недовгих зборів 
патріарх вирушив 13 вересня з Києва в дорогу разом зі своїм почтом та невідступ
ним політичним наглядачем Щ. Почановським. Для охорони Феофана гетьман 
Я. Бородавка послав козаків на чолі з полковником Богданом Кизимом.

Доїхавши до Білої Церкви, подорожні з Києва зупинилися. 17 вересня (7 вересня 
за ст. ст.) Феофан надіслав із цього міста патріаршу благословенну грамоту право
славним мешканцям Львова2. Судячи з усього, його затримку в Білій Церкві спри
чинило не так написання послання до львів’ян, як потреба з’ясувати, наскільки без
печним є шлях через Молдавію. Адже там набирало обертів турецько-польське во
єнне зіткнення. Грізні провісники поразки поляків у Цецорській битві зримо про
явилися, зокрема, 20 вересня. Польські жовніри почали дезертирувати. Так само чи
нили і їхні союзники-молдавани, якими командував господар Каспар Граціані3

Чутки про “нещасливий поворот війни у Волощині” швидко долетіли до Білої 
Церкви. Патріарх не став спокушати долю. Він із своїми найближчими супутни
ками та козацькою кавалькадою повернули назад до Києва. Тим часом 
Щ. Почановський не захотів повертатися і поїхав до короля4. Невідомо, чим керу
вався королівський коморник, залишаючи свого політичного піднаглядного -  Єру
салимського патріарха . Він мусив усвідомлювати, що не виконав наказ Сигізмун-

1 К. Збаразький до Єрусалимського патріарха Феофана, 22.VI 1620 // Verificatia niewinnosci, 
5.IV 1621. -  С. 294; Універсал Сигізмунда III до української шляхти, 30.VII 1620 // Ibid. -  С. 293; 
Універсал Сигізмунда III Єрусалимському патріарху Феофану, 1 .VIII 1620 // Ibid. -  С. 291-292; 
А. Ліпський до Єрусалимського патріарха Феофана, 1.VIII 1620 // Ibid. -  С. 294.

2 Макарий. Указ. раб. -  Т. 11. -  Кн. 2. -  С. 249.
3 С. Жолкевський до Сигізмунда III, 24.IX 1620 /'/Pisma Stanislawa Zoikiwskiego. -  S. 379-381.
* BorzeckiJ. і in. Protestacja і poboznajusificatja. 28.IV (8.V) 1621. -  C. 141.
* І. Борецький стверджував, що Щ. Почановський був при патріархові Феофані “більш, як 

пів року” (BorzeckiJ. і in. Protestacja і poboina jusificatja. 28.IV (8.V) 1621. -  С. 143). Якщо коро
лівський коморник вперше зустрівся з Єрусалимським патріархом під час його приїзду із Москви 
до Києва 25 березня 1620 p., а розстався з ним десь у 20-х числах вересня, то цей проміжок часу 
дійсно становить близько півроку. Якщо ж підрахунок вести з того моменту, коли Щ. Почанов
ський прибув до Києва, маючи секретне доручення від С. Жолкевського (близько 13 травня), то 
їхнє вимушене сусідство тривало трохи більше 4,5 місяця.
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да III (королівський універсал від 1 липня 1620 р.) якомога швидше перепровадити 
патріарха Феофана з Києва до Кам’янця1. Водночас Щ. Почановський напевне ро
зумів, що через воєнну загрозу, яка чатувала на кордонах із Молдавією, виманити 
найближчим часом патріарха з Києва не вдастся. Можливо це і спонукало королів
ського коморника особисто дати пояснення Сигізмунду III -  тим паче, що його 
відтепер виправдовував “нещасливий поворот війни у Волощині”

Невдалий від’їзд патріаха Феофана з Києва в історіографії тлумачився як та
кий, що передував хіротонії православних архієреїв. Приміром, П. Жукович вихо
див із того, що, повернувшись під тиском обставин від Білої Церкви до Києва, 
Єрусалимський патріарх дізнався про поразку польського війська у Цецорській 
битві (7 жовтня). Ця звістка чомусь надихнула його і додала рішучості: 16 жовтня 
він висвятив І. Копинського, 19 жовтня -  І. Борецького, а дещо пізніше -  
М. Смотрицького. Щоправда, П. Жукович в іншому місці своєї праці змушений 
був визнати, що перші три хіротонії відбулися до Цецорської битви2.

М. Грушевський розглядав подорож патріарха Феофана за маршрутом Київ -  
Біла Церква -  Київ як блискуче задуману та здійснену комбінацію. Причому єди
не, що мали на меті її організатори, -  це спровадити Щ. Почановського з Києва, 
щоб дати можливість патріархові розпочати висвячення православних архієреїв. 
На думку історика, патріарх тільки зробив вигляд, що повертається до Єрусалима. 
Тим часом невдовзі після “фальшстарту” під пристойним приводом воєнної загро
зи на молдавському прикордонні він повернувся від Білої Церкви до Києва. Заодно 
успішно спекався надокучливого королівського коморника. По своєму поверненні 
Єрусалимський патріах, “не маючи над собою королівського ока, приступив до 
посвящения владиків”3

З цієї пояснювальної схеми залишається незрозумілим, як можна було, по- 
перше, наперед і безпомилково спланувати щось подібне; по-друге, чому організа
тори “фальшстарту” так необачно узалежнювали справу відновлення православної 
церковної ієрархії від цієї непевної і ризикованої авантюри. Адже до зриву їхнього 
плану міг призвести, наприклад, інший сценарій розвитку подій на полях Цецорсь
кої битви (а це явно не залежало від бажання тих, хто мав би стояти за організацією 
удаваного повернення патріарха Феофана до Єрусалима). Незрозуміло також, чому 
Щ. Почановський конче мусив так однозначно реагувати на несприятливий для по
ляків поворот у Цецорській битві. Тобто їхати до короля, забувши про свою таємну 
місію політичного наглядача за патріархом. Врешті, ніщо не заважало королівсько
му коморнику повернутися разом з усіма до Києва. Як можна переконатися, попри 
оригінальність зазначеної версії М. Грушевського, її прийняти не можна.

' Відкритий універсал (паспорт) Сигізмунда III королівському коморнику Почановському,
1 .VII 1620 // Уегійсаіїа пієтуіппош, 5.ІУ 1621. -  С. 292.

2 Жукович П. Сеймовая борьба православного западно-русского духовенства в церковной 
унией (с 1609 г.). -  Вып. 3. -  С. 43,47,48, прим. 1.

3 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 436.
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Друга спроба повернутися до Єрусалима була для патріарха Феофана успіш
нішою, принаймні під час його подорожі українськими землями. Як свідчив 
І. Борецький, по висвяченні православного митрополита та єпископів, “славний і 
чесний рицарський муж пан Петро Конашевич Сагайдачний, перед тим гетьман, а 
на той час полковник, котрому, як і іншим полковникам, від гетьмана славного 
пана Якова Нородича Бородавки і від усього Війська Запорізького було доручено, 
вибравши безпечний час від татар і від розбійників, з Трахтемирова святого отця 
патріарха та його братію взявши, випровадив до Сороки”1

Цьому повідомленню про повернення Єрусалимського патріарха у супроводі 
козаків полковника П. Сагайдачного за маршрутом Трахтемирів -  Сороки є під
стави довіряти. Адже його автор, І. Борецький, вочевидь був серед тих, хто прово
джав патріарха аж до молдавського кордону. Цей факт так чи інакше відобразився 
на сторінках літопису Густинського монастиря2.

Отже, патріарх Феофан повертався додому під надійною охороною і мав наго
ду переконатися в тому, з якою великою шанобою ставляться до нього православ
ні в Україні. Не був винятком і його прийом у м. Животові (поблизу сучасного 
м. Оратова Вінницької обл.), шо належало князеві Стефану Четвертинському. 
13 лютого 1621 р. назустріч Єрусалимському патріарху виїхав сам князь з числен
ною кіннотою. Місцеве православне духовенство з хрестами пішки вийшло зустрі
ти іменитого гостя і провели його до Животівського замку. На третій день по при
їзді у Животів Феофан продовжив свою подорож, відтак “там чесно відправивши, 
тільки віддали [патріарха] волохам”3

Судячи з усього, десь у 20-х числах лютого патріарх уже був у Сороках. Пода
льша його подорож аж ніяк не була швидкою, так само, як і щасливою. Згідно 
з даними польського розвідника, котрий збирав відомості про воєнні сили Османа II 
в пониззі Дунаю, турецький сановник та воєначальник Гусейн-паша послав своїх 
людей схопити патріарха Феофана. Очевидно, цей наказ він віддав у другій полови
ні квітня, або ж близько 10 травня. Польський вивідувач запевняв, що у цей час на 
власні очі бачив (в районі Кілії чи Ізмаїла) трагедію єрусалимських подорожніх: Гу- 
сейн-паша пограбував геть усе, що було у патріарха Феофана, його самого “не зна
ти куди подів”, а ченців, які були з ним -  повісив4. Як можна переконатися з цієї 
наперед спланованої представником турецької влади жорстокої розправи над Єруса
лимським патріархом, звинувачення на його адресу з боку уніатських кіл та польсь
кої влади в тому, що він -  турецький шпигун, були цілком безпідставні.

Що ж до П. Сагайдачного, І. Борецького і численного почету з козаків та пра
вославних, які на правому березі Дністра передали патріарха Феофана молдава
нам, то вони, звісно, не підозрювали, у яку халепу він згодом потрапить. Отож

1 BorzeckiJ. і in. Protestacja і pobozna jusificatja. 28.1 V (8.V) 1621. -  С. 142.
2 Літописець ш первол/ зачатій и созданїи стыа обители мнтря густинского, стыя живона- 

чалныя троицы, храма общежителного. -  С. 15,16.
3 Шахматов А. А. Указ. раб. -  С. XIII.
4 Реляція польського шпигуна, 1 l.VI 1621 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 841,842.

489



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

українські проводирі Єрусалимського патріарха з почуттям виконаного обов’язку 
рушили додому. Є дані про те, що, випровадивши патріарха Феофана до Дністра, 
П. Сагайдачний та кільканадцять сот козаків, які були з ним, повернулися “на свос 
місце”1 Козацький полковник зі своїми людьми вочевидь-подався на Запорожжя, де 
на нього чекали нагальні справи. Адже 28 лютого туди прибув королівський посол 
Б. Обалковський для переговорів про участь козацького війська у війні з турками2.

Не виключено, що разом з П. Сагайдачним поїхав також І. Борецький, щоб уз
годити із запорожцями план політичних дій щодо офіційного визнання польською 
владою висвяченої патріархом Феофаном церковної ієрархії. На таку думку на
штовхує, зокрема, той факт, що вже у перші дні березня він заявляв про досягнен
ня порозуміння щодо цього питання із запорожцями (конкретніше про це йтиметь
ся нижче). Судячи з усього, Київський митрополит попередньо обговорив питання 
про легітимацію православних церковних ієрархів зі своїм супутником по подо
рожі до Дністра -  П. Сагайдачним.

Повертаючись після зазначених політичних консультацій до Києва у супрово
ді близько двох сотень запорожців, І. Борецький напевне обмірковував результати 
святительської місії патріарха Феофана в Україні, яка стала важливою віхою в іс
торії Православної церкви на теренах Речі Посполитої. Він, безперечно, усвідом
лював, шо особисто перед ним стоїть вельми важке завдання реально оновити 
церковне життя у Київській митрополії, долаючи опір уніатських ієрархів, яких 
підтримував польський уряд.

Отож І. Борецький вирішив надати своєму поверненню до Києва особливої 
політичної значущості, перетворивши його на церемоніальне дійство, покликане 
утвердити владу Київського православного митрополита та єпископів. Відтак уже 
в дорозі він взявся за перо і написав про своє рішення урочисто в’їхати у Київ там
тешньому війту (на цьому уряді в той час був Федір Ходика)3 Гонець від 
І. Борецького прибув до помешкання Ф. Ходики очевидно близько 7 березня уно
чі. Прочитавши листа Київського митрополита, війт збентежився, оскільки не 
знав, що чинити -  “як його (І. Борецького. -  П. С.) прийняти” Через це терміново 
він звернувся за порадою до авторитетної для себе особи, судячи з усього, якогось 
замкового урядника. Посланець Ф. Ходики завітав до цього порадника о четвертій 
годині ночі та передав йому оригінал листа І. Борецького, адресований київському 
війтові. Завдяки цій обставині до наших днів дійшло повідомлення про згаданий 
лист, якого І. Борецький власноручно -  “слово від слова, з власним підписом своєї 
руки” -  написав до Ф. Ходики. Невідомий нам на ім’я консультант Ф. Ходики на
сторожено і не надто приязно загально охарактеризував зазначене послання Київ

1 Новини з Білгороду, без дати // ВМ йека Яасг. -  № 2. -  Б. 817.
2 Я. Бородавка до Сигізмунда III, 7 (17?).Ш 1621 // Мицик Ю. Два листи гетьмана Нероди 

(Бородавки) // Марра шипсіі. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди 
його 70-річчя. -  С. 438,439.

3 Білоус Н. Київський магістрат XVI -  першої половини XVII ст.: організація та структура 
влади // Соціум. Альманах соціальної історії. -  Вип. 2. -  С. 29.
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ського митрополита у своєму листі до якогось адресата від 11 березня 1621 р. Він 
описав також церемонію в’їзду Київського православного митрополита до Києва.

Як випливає з цього джерела, у листі І. Борецького до київського війта були 
якісь погрози міщанам, через що вони, начебто “побоюючись ще більших погроз”, 
вийшли зустрічати Київського православного митрополита. Церемонія зустрічі 
розпочалася біля Золотих воріт, які для духовного тріумфатора -  І. Борецького, 
і для тих, хто його вітав, вочевидь символізувапи велич і славу княжого Києва (по
дібну тріумфальну зустріч було повторено 1648 р., коли кияни урочисто зустріли 
полководця -  Богдана Хмельницького, який в’їжджав у місто). Вище вже зазначе
но, що, згідно із середньовічними уявленнями, урочистий в’їзд до столиці сприй
мався як легітимація набутої влади.

Золоті ворота у Києві. Малюнок К. П. Мазера. Середина XIX cm.

Під Золотими воротами зібралися кілька сотень міщан, а також близько десят
ка православних священиків. І. Борецький постав перед їхніми поглядами у пиш
них митрополичих шатах. Натовп вітав його з якнайбільшою урочистістю та поче
стями (“вітали згідно звичаю cum maxima ceremonia”). У своїй промові перед при
сутніми митрополит, зокрема, закликав молитися за польського короля.

Від Золотих воріт процесія рушила до Софійського собору. Попереду 
І. Борецького в церемоніальному шикуванні їхали на конях 150 запорожців, а за 
ним марширували близько 50 козаків із мушкетами. Перед Софійським собором 
зупинилися. Митрополит “відправив якісь церемонії” і всі пішли до Михайлівсь
кого собору, де на нього вже чекали близько півтори тисячі простого люду. Звідти 
процесія, що помітно зросла, “з помпою” попрямувала на Поділ -  аж до розташо
ваної на ринку мурованої церкви.
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У цьому храмі І. Борецький разом із дванадцятьма священиками відправив лі
тургію, а потім з амвону виступив із проповіддю. Він сказав, що є митрополитом 
насамперед за Божою волею, а також “за згодою усіх св. патріархів, які більше не 
захотіли мати християнство у тому відступництві” Відтак І. Борецький піддав 
анафемі “цих відщепенців” -  уніатських ієрархів і під погрозою церковного про
кляття заборонив усім православним визнавати їх за своїх духовних зверхників. 
Натомість назвав правдивих церковних ієрархів, яких потрібно шанувати і в усьо
му слухатися: себе, а також перелічив імена православних владик, котрих висвя
тив та поставив на єпископські кафедри патріарх Феофан.

Кінцевим пунктом, куди церемоніально провели Київського митрополита, стала 
церква Братського монастиря. У ній І. Борецький “фундував свою юрисдикцію”, 
а також зробив важливу політичну заяву, що він, згідно з волею козаків Війська За
порозького, нині звернеться до короля з проханням про конфірмацію (затвердження) 
у статусі митрополита. Причому, якщо король конфірмує його, то Військо Запорозь
ке готове надати послугу королю та Речі Посполитій, іншими словами, запорожці 
виступлять на війну проти турків (звідси випливало, що без легалізації нововисвяче- 
ної православної ієрархії польська влада не отримає воєнної домоги від козаків). 
І. Борецький вважав за потрібне також жорстко заявити, що якщо “не буде в цьому 
ласки” короля, то “доведеться повідбирати маєтності, що належать митрополиту”, 
тобто насильно оволодіти митрополичими маетностями, які перебувають у руках 
уніатів. Тогочасну конфесійну атмосферу в Києві доповнює такий прикметний 
штрих: жоден ченець Києво-Печерського та Микільського монастирів не вийшов 
зустрічати І. Борецького, не бажаючи визнавати його духовну владу1.

Як можна переконатися, по відбутті Єрусалимського патріарха з України 
І. Борецький здійснив акт публічного утвердження своєї влади як митрополита. 
Причому під час урочистого церемоніалу в’їзду -  зустрічі новопоставленого мит
рополита до столиці своєї митрополії -  було використано своєрідну символіку 
княжої влади та Церкви Київської Русі, свідченням чого стали помпезне вітання 
біля Золотих воріт, церемоніальне дійство під Софійським собором та зустріч із 
народом під Михайлівським собором. Задіяно також символіку оборони Церкви 
православним воїнством, уособленням якого стала почесна варта із запорожців, 
котрі взяли участь у церемоніальній ході. Не виключено, що за літургією у церкві 
на Подолі, в якій взяли участь саме дванадцять священиків, криється певна біблій
на алюзія. Впадає в очі, шо І. Борецький вважав за потрібне наголосити, що здійс
нене патріархом Феофаном висвячення відбулося за Божою волею та згодою все
ленських патріархів, а також що нововисвячених церковних ієрархів рішуче під
тримує усе Військо Запорозьке. Немає сумніву, що І. Борецький вдався до такого 
сценарію свого в’їзду до Києва не в останню чергу через те, аби надати більшої 
легітимності своїй владі за умов її невизнання з боку офіційної Варшави.

1 Невідомий з Києва про в’їзд до міста І. Борецького, 11.ІТІ 1621 // ВіЬІіоІека Яасг. -  № 2. -  
Б. 818-819.
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Загалом є всі підстави вважати відновлення патріархом Феофаном православ
ної церковної ієрархії визначною подією у церковно-релігійному та політичному 
житті тогочасної України. Завдяки цьому не тільки зміцнилася організаційна стру
ктура Православної церкви, а й відбулася в Україні консолідація руху за конфесій
ну свободу православних. Відновлення церковної ієрархії патріархом Феофаном 
вочевидь дало величезний заряд оптимізму для тих, хто боровся за цю справу, на
ростивши та закріпивши компонент національного у їхній самосвідомості. Єруса
лимський патріарх Феофан, який висвятив православних архієреїв Київської мит
рополії, заслужив безмежну вдячність і любов православних. Вираженням поваги 
до нього та безумовним визнанням його пастирського авторитету стало написання 
олійного портрета патріарха Феофана (вочевидь у Києві). Якщо взяти до уваги 
конкретно-історичні обставини, пов’язані з пастирською діяльністю цього патріар
ха в Україні, то цей портрет постав як певна метафора, своєрідне відображення 
тріумфу, яким на той час увінчалася боротьба православних за свою конфесійну 
свободу. Через декілька десятиліть після відновлення 1620 р. православної церков
ної ієрархії Київської митрополії портрет Єрусалимського патріарха Феофана ба
чив П. Алепський (1656 р.) у митрополичих покоях на території Софійського со
бору у Києві. У своєму щоденнику він навів його короткий опис, зазначивши, що 
створення портретів патріархів Східної Церкви, які відвідували Україну, відобра
жало глибоку шану до них місцевих православних, котрі воліли назавжди зберегти 
пам’ять про їхню пастирську діяльність (“ми (П. Алепський та його супутники. -  
П. С.) поїхали до Києва горішнього відвідати митрополита Святої Софії. Нас посе
лили в його покоях, де виставлено портрети чотирьох попередніх патріархів, на
писаних на полотні в повен людський зріст. У країні козаків повсякчасно існував 
звичай, що, коли приїздив патріарх, з нього писали портрет, на якому він поставав 
кап-у-кап таким, яким появлявся поміж ними, аби мати його подобизну назавжди. 
Усі ці четверо патріархів у ризах, митрах, з патерицями й панагіями. Першим з них, 
шо нас приємно подивувало, був Яким, патріарх Антиохійський, на прізвисько 
Світло; він темнолиций, сивувата борода клинцем. На портреті його імено написано 
по-грецьки, і за датою ми вирахували, що з часу написання портрета минуло сімде
сят два роки. Поряд з ним Мелетій, патріарх Олександрійський, з довгою сивою бо
родою; далі -  Єремія, патріарх Константинопольський, темнолиций, бородатий; і 
Теофан, патріарх Єрусалимський, з довгою чорною бородою”)1

Отже, у процесі виборювання свободи, оборони Церкви, що зазнавала 
переслідувань, в учасників цього руху зміцнилося чуття національної ідентичності 
у ранньомодерному розумінні цього поняття. Акт відновлення 1620 р. вищої 
православної церковної ієрархії Київської митрополії став можливим тільки завдя
ки твердій політичній лінії на підтримку Православної церкви, якої дотримувалося 
Військо Запорозьке, очолюване на етапі підготовки зазначеного акту гетьманом 
П. Сагайдачним, а на етапі його практичної реалізації -  гетьманом Я. Бородавкою.

1 Халебський П. Зазнач, праця. -  С. 229.
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Розд іл  III

ЦЕЦОРСЬКА БИТВА 1620 р.
В КОНТЕКСТІ ЗАПОРОЗЬКО-ТУРЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН

Перспективи легалізації у Речі Посполитій відновленої Єрусалимським патрі
архом Феофаном вищої церковної ієрархії митрополії Київської, Галицької та усієї 
Русі об’єктивно багато в чому залежали від впливу зовнішньополітичного факто
ра. Йдеться, власне, про зростання наприкінці другого -  на початку третього деся
тиліть XVII ст. воєнної загрози для Речі Посполитої насамперед з боку Османської 
імперії, що спонукало польський уряд у своїх заходах протидії туркам робити ста
вку на збройні сили запорожців. Відтак у Варшаві змушені були так чи інакше 
прислухатися до конфесійних вимог козаків Війська Запорозького.

Отже, наприкінці другого десятиліття XVII ст. відносини між Османською ім
перією та Річчю Посполитою не були безхмарні. Джерелом постійних непорозу
мінь між державами були, зокрема, морські походи запорожців проти турків. Існу
вали й інші геополітичні фактори, які більшою або меншою мірою сприяли на
пруженості турецько-польських відносин. У травні 1618 р. в Європі спалахнула 
Тридцятилітня війна, яка почалася з повстання у Чехії проти Габсбургів. Чеським 
королем було обрано Фрідріха -  курфюрста Пфальцського. Влада Габсбургів за
хиталася і в Австрії, оскільки проти них виступили протестанти-лютерани. На бо
ротьбу з Габсбургами піднялися також угорські кальвіністи, які обрали королем 
семиградського (трансільванського) князя Бетлена Габора.

На європейському континенті виникли два великі ворогуючі табори. Один
з них утворили австрійські та іспанські Габсбурги, Папа Римський та Священна 
католицька ліга німецьких князівств. Супротивний табір складався з протестант
ських держав. У ньому об’єдналися Голландія, Данія, його підтримували німці- 
лютерани, а пізніше -  Швеція, Англія і Франція. Московська держава і Туреччина 
сприяли союзу протестантських держав, хоча формально до нього не входили. Що 
ж до Речі Посполитої, то король Сигізмунд III, всупереч настроям більшості шлях
ти, був на боці Габсбургів та католицького табору. Через це восени 1619 р. поль
ські лісовчики були послані на допомогу Габсбургам в Угорщину, де в листопаді 
у битві при Гуменному вони розгромили турецького васала -  Бетлена Габора, зму
сивши його зняти облогу Відня1

Напруженість у польсько-турецьких відносинах досягла межі воєнного конф
лікту, коли польські війська вторгнулися у Молдавію, щоб не дати туркам посади
ти на господарський престол Александра Еліаша замість пропольски налаштова

1 Рашба Н. С. Очерк истории польско-турецких отношений в XVI -  первой четверти XVII в. 
// Османская империя в первой четверти XVII века: Сборник документов и материалов. -  М., 
1984.-С. 29, Podhorodecki L. Stanisiaw Koniecpolski ok. 1592-1646.-Warszawa, 1978.-S. 59-60.
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ного господаря Каспара Граціані. У вересні-жовтні 1620 р. відбулася Цецорська 
битва, в якій турецький полководець Іскендер-паша завдав нищівної поразки 
польським силам. Під склепіння султанського палацу у Стамбулі повісили відру
бану голову Станіслава Жолкевського -  польського головнокомандувача у цій би
тві. Султанські придворні поети на догоду молодому Осману II почали прославля
ти перемогу турецької зброї1 Цецорська битва підштовхнула як турецьку, так 
і польську владу терміново готуватися до широкомасштабної війни між двома 
державами, що не забарилася вибухнути 1621 р.

Оскільки проблематика Цецорської битви 1620 р. є предметом самостійного 
монографічного дослідження, у цій праці розглядатимемо тільки окремі її аспекти, 
які так чи інакше проектуються на запорозьке козацтво та дають уявлення про зо
внішньополітичну та внутрішньополітичну ситуацію, що склалася в Речі Посполи
тій у час відновлення патріархом Феофаном вищої ієрархії Православної церкви 
в Україні та Білорусії.

1. Версії істориків

У вітчизняній історіографії Цецорська битва 1620 р. ніколи не була надто по
пулярною темою, попри те, що вже у першій половині XVII ст. деякі українські 
автори висловлювали щодо неї певні оціночні судження. Зокрема, у Львівському 
літописі про цю битву (яку помилково датовано 1619 р.) зазначено: “Канцлера 
Жолкевського у Волосіх забито і Корецького взято, бо без козаків войну точил, 
мовил так: «Не хочу я з Грицями воювати, нехай ідуть до ролі, альбо свині пасти»2

Як видається, у цій приповісті або притчі про покарану пиху та гординю (оче
видно, вона народилася в Україні ще на початку 1620-х рр.) вмотивовано думку 
про козаків як силу, що була б спроможна подолати ворога у Цецорській битві 
і врятувати С. Жолкевського та його військо. Поряд з цим, у приписаних великому 
коронному гетьману зневажливих словах про запорожців простежуються наявні 
в тогочасному суспільстві уявлення про соціально-становий вододіл поміж пред
ставниками магнатсько-шляхетських кіл та козацтва.

Що ж до дослідницьких підходів наукової історіографії з вивчення Цецорської 
битви, то заслуговують на увагу щонайбільше кілька праць вітчизняних істориків 
XX ст. Утім, і в цих працях, про які йтиметься нижче, битва розглядається побіж
но, як подія, котра опосередковано стосується України, або ж, в кращому разі, по
рівняно більш ретельно висвітлюються певні її аспекти. Щодо останнього, йдеться 
насамперед про визначення причин Цецорської битви; питання про ухилення за
порозького війська від походу у Молдавію восени 1620 р.; участь у цій битві Ми
хайла та Богдана Хмельницьких; чисельність військ противників та загальний пе

1 Sqkowski 1.1. S. Collectanea z dziejopisow tureckich rzeczy do historyi polskiey shtfacych 
z dodatkiem objasnieri potrebnych і laytycznych uwag. -  Warszawa, 1824. -  S. 132, 133.

2 Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження. -  
С. 104.
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ребіг бойових дій; розгляд крізь призму Цецорської битви подій, пов’язаних із ві
дновленням в Україні та Білорусії православної церковної ієрархії.

Одним із дослідників, які пояснювали причини Цецорської битви глобальними 
факторами тогочасної міжнародної політики і твердили про багатократне чисельне 
переважання сил Іскендера-паші над військом С. Жолкевського, був Платон Жу- 
кович. Головну причину польсько-турецького воєнного зіткнення 1620 р. під Це- 
цорою він убачав у подіях Тридцятилітньої війни, а саме -  в оскарженні Бетленом 
Табором перед султаном політики польської влади, оскільки восени 1619 р. семи- 
градський воєвода змушений був зняти облогу Відня під ударами лісовчиків.

На думку П. Жуковича, у розпалюванні польсько-турецького конфлікту 1620 р. 
другорядне значення мав морський похід козаків улітку 1620 р., очолений запорозь
ким гетьманом Я. Бородавкою. Історик виходив із засновку, що позитивне рішення 
Сигізмунда III та сенаторів на прохання Граціані про приєднання Молдавії до 
Польщі необхідно мусило спровокувати польсько-турецьку війну. Він вважав, що ця 
війна була неминуча. Відтак С. Жолкевський рушив із військом у Молдавію, надав
ши перевагу наступальному, а не оборонному способу ведення бойових дій. 
П. Жукович виходив із того, що близько 9-тисячному польському війську нібито 
протистояло 80-100-тисячне військо противника, а поразка поляків у Цецорській 
битві створила сприятливий ґрунт для висвячення Єрусалимським патріархом Фео
фаном православних ієрархів українсько-білоруської Православної церкви1.

Михайло Грушевський, розглядаючи розвиток польсько-турецьких відносин 
наприкінці другого десятиліття XVII ст., дійшов висновку, що укладений 1619 р. 
у Стамбулі договір між Річчю Посполитою та Османською імперією на практиці 
був “прелюдією до страшних плянів на повне завойованнє Польщі, прийнятих 
в султанських кругах” Історик доводив, що, мовляв, до весни 1620 р. Туреччина 
оголосила Польщі війну насамперед під впливом розгрому восени 1619 р. лісовчи- 
ками війська Бетлена Габора та донесень Іскендера-паші про запланований коза
ками великий морський похід.

Причому рішення турецької влади про війну проти Польщі стало остаточним 
після того, як у липні запорожці пішли на море. Тим часом С. Жолкевський вирі
шив відмовитися від оборонної тактики і “перенести війну на Молдову” Через 
недовіру запорожців до коронного гетьмана, а також безініціативність С. Жолкев
ського у справі залучення їхнього війська на турецьку війну, він не отримав під
кріплення від козаків. Проте козаки все ж певною мірою взяли участь у Цецорсь
кій битві, у тому числі М. Хмельницький та його син -  майбутній гетьман Украї
ни. Історик припускав, що П. Сагайдачний міг послати коронному гетьманові полк 
чисельністю 1600 осіб. Те, що С. Жолкевський був позбавлений дієвої козацької 
допомоги під час своєї молдавської експедиції, М. Грушевський пояснював як ко
роткозорою, спрямованою на репресії та заборони політикою коронного гетьмана

1 Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной 
унией (с 1609 г.). -  Вып. 3. -  С. 21,39-43.
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щодо козаччини, так і його невмінням та небажанням скористатися двовладдям, 
котре нібито існувало в той час у Війську Запорозькому.

Згідно із запропонованою істориком схемою двох центрів влади серед запо
рожців, для С. Жолкевського безнадійною справою були його контакти з гетьма
ном “свавільних козаків” -  Я. Бородавкою. Водночас коронний гетьман відмовив
ся від зближення з П. Сагайдачним, який, нібито, міг “дати дуже поважні контін- 
генти на турецьку війну” Причому П. Сагайдачний сам не став пропонувати 
С. Жолкевському свої послуги, бо, мовляв, чекав слушної нагоди, щоб диктувати 
Речі Посполитій свої умови. Через це С. Жолкевський рушив без запорожців, тіль
ки із малим коронним військом у Молдавію, де зазнав поразки від не менш ніж 
60-тисячних турецько-татарських сил. На відміну від П. Жуковича, М. Грушев- 
ський справедливо вважав, що Цецорська битва не вплинула на рішення Єруса
лимського патріарха розпочати висвячення православних ієрархів1.

Мамедкесир Алекбер-заде Алекберлі у своїй монографії, присвяченій Хотин
ській війні 1621 р., коротко розглянув польсько-турецьке зіткнення у Молдавії 
1620 р., яке він вважав початковим етапом Хотинської війни. З його праці випли
ває, що до “Цецорської війни” спричинилося прагнення войовничого Османа II 
“поквитатися з Польщею”, а також антипольські настрої в османських колах, осо
бливо серед яничарів. Історик писав, що 1619 р. у Стамбулі було укладено поль
сько-турецький договір, а турецьку владу, мовляв, хвилювало тільки те, щоб її 
плани і терміни початку війни з Польщею не зірвали запорозькі козаки, про що 
сигналізували чутки про запланований ними великий морський похід.

Торкаючись питання про співробітництво сил противників у Цецорській битві, 
М. Алекберлі писав про 10-тисячне польське військо С. Жолкевського. Що ж до 
чисельності сил Іскендера-паші та кримського хана Джанібек-Гірея, то історик 
обмежився наведенням різних варіантів цифрових даних: 30 тисяч, 67 тисяч, 107 
тисяч (в українській історіографії поширена думка, згідно з якою у Цецорській 
битві взяло участь 60-тисячне2 або 100-тисячне3 турецьке і татарське військо; 
більш реалістичні дані про його чисельність -  15-19 тис. осіб -  подали В. Смолій 
та В. Степанков4). Непереконливими є наведені М. Алекберлі підрахунки турець
ких втрат у живій силі -  30 тис. осіб, а польських втрат в артилерії -  120 гармат. 
Однією з головних причин поразки поляків у цій битві М. Алекберлі називав від
мову запорожців приєднатися до війська С. Жолкевського через антикозацьку по
зицію польської влади попередніх років5

1 Грушевський М. Історія України-Руси. -  Т. 7. -  С. 436-442; Т. 8. -  С. 153.
Апаноет О. Розповіді про запорозьких козаків. -  К., 1991. -  С. 86; Палий А. И. Гетман Са

гайдачний. -  Умань, 2001. -  С. 82; Чувардтский А. Г., Палий А. И. Гетман Сагайдачний. -  К., 
2002.-С . 143.

3 Марочкін В. П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. -  К., 
1989. -С . 55.

4 Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. -  К , 1995. -  С. 50.
5 Алекберли М. А. Хотинская война (1621 г.). -  Черновцы, 1957. -  С. 61-65.
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Як зазначалося, у працях вітчизняних істориків зазвичай оглядово висвітлю
ються різні аспекти Цецорської битви. Винятком із цього правила став дослідни
цький підхід Ноя Рашби. Історик спеціально розглянув причини цієї битви, яку 
вважав подією польсько-турецької війни 1620-1621 рр. Н. Рашба розцінив як без
плідні спроби істориків встановити причинний зв’язок між вступом у Молдавію 
у вересні 1620 р. війська С. Жолкевського та усіма попередніми польсько-турець
кими конфліктами, що відбулися на початку XVII ст. Дослідник доводив, що такі 
інциденти були спричинені прагненням Туреччини змусити Польщу покласти 
край антиосманським діям запорозьких козаків. Причому у Стамбулі аж ніяк не 
хотіли іти на розрив із Варшавою -  нібито через те, “щоб не допустити об’єднання 
зусиль поляків та запорожців”, як це на практиці сталося 1621 р.

За версією Н. Рашби, Сигізмунд III зі своїм близьким оточенням дійшли дум
ки, що можна допомогти Габсбургам у придушенні повстання в Чехії та Угорщині, 
не побоюючись турків. Щоб нейтралізувати протести внутрішньої опозиції через 
втягнення Польщі у Тридцятилітню війну, вирішено було замаскувати допомогу 
Габсбургам (насамперед перешкодити походу турків на захід) під похід польсько
го війська у Молдавію нібито для утримання при владі господаря Граціані. На ко
ристь цієї думки Н. Рашба наводив, зокрема, висловлювання придворного хроніста 
Фердинанда II Габсбурга Н. Белума стосовно того, що поляки, які вступили у Мо- 
давію, мали намір іти далі -  у Волощину і Трансільванію, аби перешкодити Бетле- 
ну Табору в допомозі Чехії та Моравії, тоді як Іскендер-паша мав завдання зірвати 
цей план, а не займатися вигнанням Граціані1.

Як видається, запропонована Н. Рашбою версія спонукальних мотивів вступу 
війська С. Жолкевського у Молдавію у вересні 1620 р., що ґрунтувалася на при
пущенні про реалізацію Сигізмундом III хитромудрої багатоходової комбінації 
з метою підтримки Габсбургів проти їхніх повсталих підданих, відображає не сті
льки конкретні політичні та військові реалії передцня Цецорської битви, як точку 
зору деяких зацікавлених сучасників цієї події, в тому числі опозиційно налашто
ваних до Сигізмунда III та С. Жолкевського.

Проблематика Цецорської битви 1620 р. здавна досить активно вивчалась у поль
ській історіографії, у якій традиційно на передньому плані були питання, що стосува
лися причин цієї події -  насамперед з’ясування її внутрішньої і зовнішньополітичної 
інтриги, воєнно-політичних наслідків битви для Речі Посполитої, а також висвітлення 
бойових дій у Молдавії. Серед вельми значної кількості публікацій, присвячених Пе
чорській битві, насамперед привертають увагу монографічні опрацювання, а також 
ширші або вужчі спеціальні студії та спостереження таких польських істориків 
ХІХ-ХХ ст., як Й. Нємцевич, М. Дзєдушицький, К. Шайноха, А. Шеланговський,

1 Рашба Н. С. Очерк истории польско-турецких отношений в XVI -  первой четверти XVII в. -  
С. 28-31; Рашба Я , Подгородецкий Л. Хотинская война (1621 год) // Военно-исторический жур
нал.-1971 ,-№  12.-С . 80.
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Й. Третяк, Т. Корзон, А. Прохаска, Ф. Сувара, Р. Маєвський, Л. Подгородецький (в 
тому числі у співавторстві з Н. Рашбою), Я. Пепкак, Ю. Бесала1.

Не ставлячи перед собою завдання вичерпно розглянути праці польських істо
риків, що присвячені Цецорській битві (зацікавлений читач може, зокрема, ознайо
митися з фаховим аналізом відповідної спеціальної літератури, а також джерел, що 
його зробив у своїй монографії Р. Маєвський), охарактеризуємо ті дослідження з цієї 
теми, які дають уявлення про стан і напрям її вивчення у польській історіографії.

Своєрідним дослідницьким ракурсом вирізняється розвідка про Цецорську би
тву Юзефа Третяка, який розглянув цю тему, зробивши особливий наголос на ко
зацькому факторі. На його думку, польсько-турецький воєнний конфлікт 1620 р. 
спалахнув насамперед через морські походи запорожців проти турків, а також те, 
що 1618 р. на султанський престол сів чотирнадцятилітній син султана Ахмета 
Осман -  недосвідчений, упертий і водночас амбітний юнак, який ненавидів коза
ків, марив воєнними подвигами султана Сулеймана і, до того ж, дослухався до во
йовничих підбурювань великого візира Алі-паші.

Серед другорядних чинників, які призводили до напруження у польсько- 
турецьких відносина, Ю. Третяк називав авантюристичні втручання польських 
магнатів у боротьбу за молдавський трон у 1612 та 1615 роках, що спонукало тур
ків мститися Речі Посполитій тільки руками татар, а не розпочинати самим проти 
неї війну. Як випливає з монографії цього автора, далеко не головну роль у спала
ху польсько-турецького конфлікту відіграли антипольські політичні інсинуації 
Бетлена Габора, адже, доводив Й. Третяк, серпневий 1620 р. морський похід запо
рожців на Варну “краще від усіх підбурювань Бетлена переконав Порту в необхід
ності війни з Польщею”

Загалом Ю. Третяк виходив із того, що польська сторона вже у червні переко
налася у невідворотності війни з Османською імперією. Логічною відповіддю на 
цю загрозу і стало вторгнення у вересні С. Жолкевського до Молдавії, який споді
вався об’єднати там свої сили з численним молдавським військом і заодно таким 
робом закрити рот своїм противникам у Польщі, які давно звинувачували його як 
полководця у боягузтві та безпорадності.

Те, що С. Жолкевський рушив у Молдавію без запорозького війська, автор 
“Історії Хотинської війни (1621)” схильний був пояснювати складною ситуацією 
всередині козацтва, яка дезорієнтувала коронного гетьмана, через що він не спро

1 Niemcewicz J. U. Dzieje panowania Zygmunta HI. -  Wroclaw, 1836; Dzieduszycki M. Krotki rys 
dziejow i spraw Lisowczykow. -  Lwow, 1844. -  T. 1-2; Szajnocha K. Opowiadania o krolu Janie III -  
Msciciel. -  Zytomierz, 1860; Szelqgowski A. Slqsk i Polska wobec powstania czeskigo. -  Lwow, 1904; 
Tretiak J. Historia wojny chocimskiej (1621). -  Krakow, 1921; Korzon T. Dzieje wojen i wojskowosci w 
Polsce. -  Krakow, 1923. -  T. 2; Prochaska A. Hetman Stanislaw Zotkiewski. -  Warszawa, 1927; 
Suwara F. Pryczyny i skutki kl?ski cecorskiej 1620 r. -  Krakow, 1930; Majewski R. Cecora. Rok 
1620. -  Warszawa, 1970; Podhorodecki L. Stanislaw Koniecpolski ok. 1592-1646; Ten ze. Stanislaw 
ZoHciewski. -  Warszawa, 1988; Ten ze. Chocim, 1621. -  Warszawa, 1988; Podhorodecki L., Raszba N. 
Wojna chocimska 1621 roku. -  Krakow, 1979; Pietrzak J. Po Cecore i podczs wojny chocimskiej. 
Sejmy zlat 1620 i 1621; BesalaJ. Stanislaw Zoflciewski. -  Warszawa, 1988.
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мігся прийняти правильне рішення. За твердженням Й. Третяка, 1620 р. запорожці 
нібито розділилися на два політичні угруповання з двома гетьманами. Перше 
з них, до якого входила переважно старшина на чолі з П. Сагайдачним, дотриму
валося Роставицької угоди 1619 р., а друге, “чернь” під проводом Я. Бородавки, -  
виступало проти цієї угоди. С. Жолкевський, який не знав, що йому робити з коза
ками, у кінцевому підсумку і залишився без їхньої допомоги (неважко перекона
тися, що цю пояснювальну схему запозичив М. Грушевський). Що ж до висвіт
лення бойових дій під Цецорою, то Ю. Третяк був вельми лаконічний, утім, це не 
завадило йому героїзувати поведінку в цій битві С. Жолкевського та його “шляхе
тний характер”. За оцінкою названого автора, у Цецорській битві польське військо 
було принаймні утричі менше порівняно з силами противника1.

У книзі Тадеуша Корзона, присвяченій історії воєн та воєнного мистецтва 
у Польщі (1912), тема Цецорської битви висвітлена з помітною емоційною експре
сивністю та риторичними наголосами на піднесеному і ницому, породженими 
драматичними обставинами походу польського війська у Молдавію. Пишучи про 
причини Цецорської битви, Т. Корзон вважав за потрібне уводити конкретні факти 
у певний моральний горизонт. Отже, у нього виходило, що Цецорську битву поро
дила прогабсбургська зовнішня політика Сигізмунда III, а саме -  відправка лісо- 
вчиків на допомогу Фердинанду II, через що Бетлен Габор підбурив турецького 
султана проти Польщі. Тим часом про цю провокацію стало відомо у Варшаві 
з таємного послання молдавського господаря Каспара Граціані. Оскільки про та
кий вчинок Каспара Граціані дізналися у Стамбулі, за що султан позбавив остан
нього влади, то С. Жолкевський, як людина честі, “чесний жовнір”, поставив собі 
за обов’язок оборонити молдавського господаря.

У своєму нарисі про Цецорську битву Т. Корзон основну увагу приділив 
з’ясуванню маршруту польського війська у Молдавію, а також висвітленню ходу 
бойових дій (історик зазначав, що понад 8-тисячному польському війську протисто
яли 7-8 тис. турків, а також 25 тис. татар). Із зробленого ним опису боїв напрошу
ється висновок, що слабко дисципліноване, уражене непослухом і дезертирством 
польське військо, до якого входили загони неприязно налаштованих до коронного 
гетьмана панів, виявилося негідним полководського таланту С. Жолкевського2

Подібними до твору Т. Корзона ідеями та авторською стилістикою вирізняєть
ся дослідження Цецорської битви, зроблене Антоном Прохаскою. Йдеться про 
його пояснення причин польсько-турецького воєнного конфлікту 1620 р. обстави
нами Тридцятилітньої війни, а також возвеличення полководських талантів 
С. Жолкевського, яке набуло у цього історика неабиякої пафосності. А. Прохаска 
виходив з того, що, вступаючи з військом у Молдавію, С. Жолкевський не просто 
намагався досягти якихось приземлених, конкретних цілей, як-от: позбутися заки
дів своїх заздрісників, які звинувачували його у нерішучості, або, приміром, утри

1 Tretiak J. Op. cit. — S. 15-41.
2 Korzon T. Op. cit. -  T. 2. -  S. 200-206.
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мати на господарському престолі Каспара Граціані. Насправді, доводив дослідник, 
коронний гетьман виконував епохальну історичну місію -  захищав християнську 
віру та усю Європу від неминучого удару Османа II, якого підбурювали до війни 
семиградський воєвода Бетлен Габор та протестантські князі.

А. Прохаска вказав на низку помилок польського війська у Молдавії, причому 
записував їх на рахунок різних підступів заздрісників С. Жолкевського, проявів 
у його війську зрадництва, дезертирства, несубординації серед частини офіцерст
ва, що завадило коронному гетьманові виконати його блискучі тактичні задуми. 
Загалом А. Прохаска розглядав Цецорську битву (у якій, стверджував він, не 
більш ніж 8 тис. поляків билися проти 40-тисячного війська противника) як воєнну 
операцію, котра, попри поразку війська Є. Жолкевського, дає нащадкам вікопомні 
уроки мужності та високого духу польського жовнірства1.

Вивченню Цецорської битви присвятив монографію “Причини та наслідки це- 
цорської поразки 1620 р.” (1930) Францішек Сувара. Порівняно із своїми попере
дниками, які полюбляли риторичний стиль, цей історик більш коректно тлумачив 
джерела, окремі з яких він уперше увів до наукового обігу. Проте його книга не 
позбавлена виразної тенденційності та низки фактичних помилок. Ф. Сувара вихо
див із того, що наприкінці другого десятиліття XVII ст. воєнне зіткнення Речі По
сполитої та Османської імперії стало неминучим, адже роздратування турецької 
влади морськими походами запорожців у цей час сягнуло крайньої межі. Утім,
1619 р. вибуху війни не сталося, оскільки турки побоювалися удару з боку Персії 
(урочисте затвердження турецько-перського мирного договору мало відбутися 
тільки за рік), а головне -  через бунт александрійського паші, міжусобиці в Криму 
між ханом Джанібек-Гіреєм та його суперником Шагін-Гіреєм, ворожнечу Джані- 
бек-Гірея з Іскендером-пашею.

Тим часом Туреччину підштовхували до війни з Польщею зацікавлені полі
тичні сили, насамперед голландський посол у Стамбулі, а також грецьке духовенс
тво, яке намагалося примножити кількість польських ворогів -  як зовнішніх, так 
і внутрішніх. Як один із прикладів такої підривної діяльності грецького духовен
ства Ф. Сувара називав висвячення Єрусалимським патріархом Феофаном право
славних ієрархів українсько-білоруської Православної церкви. Це висвячення, вва
жав він, розпочалося після отримання Феофаном звістки про поразку коронного вій
ська у Цецорській битві, а його метою було виведення запорожців з-під впливу 
польської влади, що мало зіграти туркам на руку у війні з Річчю Посполитою.

Історик наголошував, що С. Жолкевський розглядав “зачіпну” війну з Туреч
чиною як єдиний порятунок для Польщі. Через це до його планів входила, зокре
ма, окупація Молдавії і Волощини, чому сприяла пропольська налаштованість та
мтешніх володарів -  Каспара Граціані та Габрієла Могили. Відповідаючи ж на за
питання, чому запорожці не пішли разом з військом С. Жолкевського у Молдавію, 
Ф. Сувара керувався не тільки фактами, а й хибним уявленням про політичну си

1 РгосИазкаА. Op.cit.-S. 180,181,234-269.

501



77. М. Сас. Витоки українського націотворення

туацію всередині козацтва. Зокрема, гадаючи, що 1620 р. напередодні молдавської 
експедиції С. Жолкевського запорожців очолював лояльний до польської влади 
П. Сагайдачний (насправді гетьманом був тоді Я. Бородавка), історик писав, що 
коронний гетьман нібито відмовився посилати його у морський похід і тільки на
казав йому бути із своїми силами напоготові, оскільки Я. Бородавка вже організу
вав велику морську виправу.

На думку Ф. Сувари, С. Жолкевський заборонив свавільним козакам 
Я. Бородавки рушати у Молдавію і не взяв з собою П. Сагайдачного (задовольнив
ся “затягненням пари тисяч козаків”), оскільки побоювався, що запорожці перева
жатимуть у його війську і своїми грабежами відштовхнуть від поляків молдаван. 
Через це, тільки зазнавши невдач у Молдавії, коронний гетьман звернувся з відпо
відним наказом до запорозьких козаків.

Що ж до причин поразки близько 11-тисячного війська С. Жолкевського від 
більш ніж 30-тисячного війська Іскендера-паші, то історик складав за це провину на 
українських магнатів та Каспара Граціані, які спричинили дезертирство частини 
коронних сил. Причому, стверджував він, С. Корецький, Струсь, А. Калиновський, 
Я. Тишкевич втекли з поля битви нібито через певні політичні мотиви, оскільки не 
бажали, щоб С. Жолкевський посадив на престол у Молдавії та Волощині відповід
но Габрієла Могилу та Раду Сербана. Серед головних винуватців Цецорської катас
трофи польського війська Ф. Сувара називав також запорожців, які під час відступу 
війська С. Жолкевського з-під Цецори грабували у польському таборі шляхтичів1.

1970 р. побачила світ монографія Ришарда Маєвського “Цецора. 1620 рік”, що 
і донині є найґрунтовнішою у польській історіографії працею, у якій на основі 
широкого використання джерел комплексно досліджено проблематику польсько- 
турецького воєнного конфлікту 1620 р. Р. Маєвський не погоджується з історика
ми, які однозначно покладали провину за розв’язання цього конфлікту на Осман
ську імперію. Він виходив із того, що 1620 р. фактичний стан війни між Польщею 
і Туреччиною спричинило вторгнення коронного війська у Молдавію під приво
дом надання допомоги молдавському господарю Каспару Граціані, тобто, це воєн
не зіткнення ініціювала польська сторона.

У праці Р. Маєвського тлумачна версія генези цього воєнного конфлікту зво
диться до таких основних моментів. 1620 р. через морські походи запорожців зро
сло напруження у польсько-турецьких відносинах, яке збіглося із загостренням 
внутрішньополітичної ситуації у Речі Посполитій, оскільки активізувалися пред
ставники опозиційного до короля табору та різновірці. На країну загрожувало пе
рекинутися полум’я чеського повстання. Сигізмунд III відреагував на ці небезпе
ки, серед іншого, тим, що у травні оголосив про видання перших і других віці по
сполитого рушення. Це було, радше, пропагандистським кроком, оскільки на той 
час такий спосіб оборони цілком втратив своє значення. Причому частина шляхти

1 Бипага Р. Ор. сії. -  Б. 37-38,75-115. 
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мала підозру, що король хоче скористатися посполитим рушенням, аби реформу
вати Річ Посполиту на шкоду становим інтересам шляхетства.

Коронному гетьманові було наказано сконцентрувати військо в Україні, забо
ронено вивіз за кордон сірки, селітри та інших важливих для оборони товарів. Не
вдовзі у Варшаві зрозуміли, що турецькі погрози, які доходили до неофіційного 
оголошення війни, насправді не підкріплені належними воєнними приготуваннями 
в Османській імперії і, відповідно, 1620 р. турки не зможуть розв’язати війну про
ти Польщі. Це надихнуло близьке до короля політичне оточення скористатися 
пропозицією Каспара Граціані, який заявив про своє бажання перейти під польсь
кий протекторат. 15 липня на засіданні так званого малого сенату фактично було 
дано зелене світло інтервенції у Молдавію, хоча в подальшому цю акцію було 
представлено як суто оборонний крок.

На королівському дворі розглядали молдавську виправу коронного війська як 
воєнний виклик Османській імперії, що не був націлений на широкомасштабну вій
ну, а тільки мав продемонструвати туркам мілітарну силу Польщі, змусити їх відмо
витися від намірів воювати з Річчю Посполитою 1621 р., зміцнити польські впливи 
у Молдавії, а також давав можливість через швидке здобуття перемоги закрити рота 
сеймовим крикунам. Що ж до 72-літнього С. Жолкевського, якого король та його 
дорадники формально уповноважили самого прийняти рішення про перехід молдав
ського кордону, то наступом у цьому напрямку він намагався не тільки втілити 
у життя свою попередню політику щодо наддунайських князівств, а й дати 
гідну відповідь особистим ворогам та недоброзичливцям, які звинувачували його 
в пасивності, старечій безпорадності та боягузтві, зокрема, через нездатність 
взяти гору над татарськими нападниками, що яскраво продемонстрували події 1612— 
1620 рр.

Р. Маєвський не приймав позицію тих дослідників, які вважали, що запорожці 
свідомо не захотіли надати допомогу С. Жолкевському у його молдавській випра
ві. На його думку, все тут залежало від ролі коронного гетьмана, який наказав ко
закам бути напоготові й самовільно не приєднуватися до польського війська, хоча 
самі вони, мовляв, “готові були йти не тільки у Молдавію, а й до Константинопо
ля” У своїй книзі польський історик навів оцінку мілітарних можливостей Осман
ської імперії та Речі Посполитої (причому проігнорував сухопутні та морські сили 
запорожців), охарактеризував театр воєнних дій у Молдавії, у тому числі стратегі
чні й тактичні вигоди та недоліки цецорської позиції, вирізнив кілька фаз Цецор- 
ської битви, у якій, на його думку, взяли участь понад 10-тисячне військо 
С. Жолкевського, а також 10-13-тисячне військо Іскендера-паші.

Головними причинами поразки польського війська у цій битві Р. Маєвський вва
жав пасивність С. Жолкевського як головнокомандувача, що спричинило втрату ним 
стратегічної ініціативи; неспроможність коронного гетьмана дати лад своїй армії, 
котра вирізнялася невмінням вести боротьбу з татарами, слабкою маневровістю, 
недостатньою психологічною стійкістю при невдачах, браком дисципліни, проявами 
дезертирства, а також браком у Речі Посполитій належного стратегічного резерву,

503



77. М. Сас. Витоки українського націотворення

який можна було б використати для підтримки коронного війська, що воювало 
у Молдавії1.

У працях польських істориків, що з’явилися після 1970 р., проблематика Це- 
цорської битви розглядається не в межах спеціальних монографічних досліджень, 
а як допоміжний аспект при висвітленні тієї чи тієї теми, причому з використан
ням висновків та набору ідей, які давно усталилися в польській історіографії. На
приклад, у книзі Л. Подгородецького та Н. Рашби “Хотинська війна 1621 року” 
відтворено стару історіографічну схему, згідно з якою в 1620 р. у Війську Запоро
зькому нібито існували два інституційно самодостатні центри влади, представники 
яких займали різні позиції щодо співробітництва з центральним урядом у його 
турецькій політиці. Спираючись на цю схему, історики доводили, що зверхник 
реєстровців П. Сагайдачний мав значні сили і був готовий піти на будь-яку війну, 
яку б не розпочав Сигізмунд III. Водночас нереєстрові козаки на чолі із Я. Боро
давкою мали намір поновити морські походи. Причому Л. Подгородецький та
Н. Рашба виходили із того, що, оскільки козаки “перебували поза правом”, то 
С. Жолкевський не захотів залучити їх до своєї молдавської експедиції, заявивши, 
що воювати -  то не “хлопська” справа. Проте він звернувся по допомогу до них, 
однак надто пізно, після “цецорської поразки”2

У працях польських істориків останньої чверті XX -  початку XXI ст. можна 
зустріти ті чи ті змістові акценти, зроблені до вже наявних в історіографії тлума
чень польсько-турецького воєнного конфлікту 1620 р. Наприклад, Я. Петжак, який 
написав монографію, присвячену вальним сеймам 1620 та 1621 рр., наголосив на 
винятковій ролі С. Жолкевського як ідеолога польського вторгнення у Молдавію. 
Історик писав про те, що коронний гетьман почав формувати на королівському 
дворі прийняття відповідного політичного рішення, щоб спробувати захопити тур
ків зненацька, скористатися козацькою виправою на Варну та її околиці й закріпи
тися на берегах Дунаю. Це дало б можливість створити зручну базу для подальшої 
війни з Османською імперією, або ж одразу укласти вигідний для Речі Посполитої 
мир із турками. У такому блискавичному успіху були зацікавлені і король, і час
тина сенаторів, у тому числі і через внутрішньополітичні причини. Адже вони по
боювалися, що після скликання посполитого рушення під гаслом оборони від тур
ків, шляхетська опозиція почне “реформи” Речі Посполитої, через що, зокрема, ще 
більше буде обмежено королівську владу3.

Отже, історіографія Цецорської битви 1620 р. містить низку взаємозаперечних 
концептуальних підходів щодо з’ясування причин цього польсько-турецького 
конфлікту, різні за ступенем джерельної обґрунтованості тлумачення його воєнної 
фази, а також пояснення поразки коронного війська. Попри безсумнівні успіхи 
в дослідженні зазначеної проблематики (йдеться насамперед про монографії 
Ф. Сувари та Р. Маєвського), до кінця не подолано деякі хибні історіографічні сте

1 Мсцеткі Л. Ор. сії. -  8 .59-223,243-245.
2 РсхІИогосіескі І., йдагіа N. Ор. сії. -  Б. 116,117.
3 Ріеіпакі Ор. сії. -  Б. 45.
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реотипи. Недостатньо вивчено питання про опосередкований та прямий вплив за
порожців на події Цецорської битви.

2. Вплив козацького фактора на польсько-турецькі відносини

Постійні напади запорожців на османські володіння змушували офіційну Ва
ршаву та Стамбул робити поправку у своїй зовнішній політиці на козацьке питан
ня, оскільки воно неабияк ускладнювало польсько-турецькі відносини. До кінця 
другого десятиліття XVII ст. польська влада, реагуючи на гострі закиди турецької 
сторони щодо антиосманських дій запорожців, а також керуючись власними полі
тичними резонами, неодноразово і безуспішно намагалася встановити над ними 
жорсткий контроль через механізм запровадження реєстрового козацького війська. 
Водночас деякі польські політики вважали за можливе скористатися запорозькими 
козаками як інструментом воєнного впливу на Османську імперію.

До тих польських політиків, які розривалися між бажанням, з одного боку, на
дійно загнуздати козаків, а з іншого -  опертися на їхні сили перед лицем турецької 
воєнної загрози, належав С. Жолкевський. На сеймі 1619 р., що тривав від 21 січня 
по 5 березня, він запропонував план превентивної війни проти Османської імперії. 
Зокрема, згідно з цим планом 100-тисячне коронне військо (ЗО тис. гусарів, 15 тис. 
аркебузерів, 15 тис. козаків, 40 тис. піхотинців) повинне було окупувати територію 
наддунайських князівств, укріпившись на дунайському рубежі. Паралельно з цим 
запорозькому флоту належало здобути Білгород, Тягиню та Кілію1

Сейм не погодився з цим планом С. Жолкевського. Натомість вирішено було 
розпочати з Туреччиною переговори про мир. До Стамбула невдовзі повинен був 
відправитися теребовлянський староста Петро Ожга. Він мав вимагати від турець
кої влади припинення татарських нападів на Річ Посполиту взамін за обіцянку 
офіційної Варшави взяти під надійний контроль запорожців2

Посольська місія П. Ожги виявилася успішною. Маючи статус великого посла, 
він підписав у Стамбулі польсько-турецький договір, який 8 червня 1619 р. затве
рдив султан. У цьому документі було підтверджено і розширено попередні угоди 
між державами, гарантовано територіальну цілісність Речі Посполитої. Підтвер
джено також укладену під Бушею у вересні 1617 р. польсько-турецьку угоду 
і зроблено особливий наголос на зобов’язанні Польщі утримувати козаків від на
падів на Туреччину3

Несподівана для польської влади можливість спробувати усунути такий по
дразник у польсько-турецьких відносинах, як козацькі напади на Османську імпе
рію, з’явилася орієнтовно на початку червня 1619 р. У цей час до С. Жолкевського

1 Пропозиції С. Жолкевського щодо оборони Речі Посполитої від “поган”, 1619II Жерела до 
історії України. -  Т. 8. -  С. 207.

" 5шага / \  Ор. сії -  Б. 36.
3 Ма}емзІсі Я. Ор. сії. -  в. 27, 28; Жукович П. Сеймовая борьба православного 

западнорусского дворянства с церковной унией (с 1609 г.). -  Вып. 3. -  С. 3.
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надійшла відповідна пропозиція від молдавського господаря Каспара Граціані та 
волоського (мультянського) воєводи Габрієла Могили. Вона була спрямована на те, 
щоб відвернути напади запорозьких козаків на придунайські князівства і, можливо, 
на причорноморські території Османської імперії та Кримського ханства. Розробле
ний Каспаром Граціані та Габрієлем Могилою політичний проект передбачав, що 
Молдавія та Волощина на постійній основі сплачуватимуть запорозьким козакам 
спеціальну данину (“дарунки”) з тим, щоб вони полишили “чинити шкоди”

Запорозькі судна. Художник О. Сластіон

С. Жолкевський рішуче відхилив цей проект, адже наслідком його реалізації 
вочевидь стало б зростання політичної суверенізації Війська Запорозького, що за
грожувало його політичним дрейфом у бік від Варшави. Через це коронний геть
ман оголосив запропонований на його розгляд проект утопічним: мовляв, запоро
жці являють собою збіговисько найбільш розгнузданих людей, котрі сприймуть 
таку данину тільки як заохочення до нових грабежів. Оскільки по-доброму (“доб
рими способами”) їх важко змусити дотримуватися обов’язків, то “гультяйську 
зграю” потрібно приструнчувати та приводити до тями силою зброї, що С. Жол
кевський і обіцяв зробити. Утім, коронний гетьман давав Граціані зрозуміти, що 
в разі ворожих дій Іскендера-паші проти Речі Посполитої він таки не каратиме 
козаків, а об’єднає з ними свої сили1

Сигізмунд III не був такий категоричний, як С. Жолкевський, щодо отримання 
козаками молдавської та волоської данини. Принаймні король хотів використати 
цю пропозицію Каспара Граціані та Габрієла Могили як козир урядової сторони

1 С. Жолкевський до Каспара Граціані, 7.VI 1619 // Рівта Біапівіатуа 26йгіе\узкіе£о. -  
в. 403,404.
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під час проведення урядової комісії із запорожцями (котра мала відбутися восени 
1619 р.) з тим, щоб зобов'язати їх відмовитися від нападів на землі Османської 
імперії та її васалів1. Проте ці королівські наміри не були реалізовані на практиці.

Невдовзі по укладенні стамбульського польсько-турецького договору 1619 р. 
у польських урядових колах визріла ідея послати до Стамбула нового посла, причому 
вже не великого, а звичайного -  на нього покладалося завдання домогтися від туре
цької сторони певних поступок. Цим послом став королівський секретар Самуїл Іе- 
ронім Отвіновський, який вирушив до турецької столиці, очевидно, у першій поло
вині грудня 1619 р. С. Отвіновський отримав посольську інструкцію, що націлювала 
його, зокрема, на те, щоб підтвердити виконання Річчю Посполитою умов згаданого 
вище договору, насамперед зобов’язання польської сторони щодо козаків. Польсь
кий посол повинен був вимагати від турків усунення з прикордоння Іскендера-паші 
(як “порушника миру”), звільнення усіх польських полонених, надання татарами 
воєнної допомоги Речі Посполитій взамін за сплату нею “упоминків” тощо.

Прикметно, що офіційна Варшава вдалася до такого своєрідного дипломатич
ного наступу і щодо Криму. Незадовго до того, як до Стамбула рушив 
С. Отвіновський, до Кримського ханства вже відбув польський посол -  володи- 
мирський войський і королівський секретар Флоріан Олешко. Серед іншого, його 
завданням було домогтися від татар виконання пунктів польсько-турецького дого
вору 1619 р., зокрема щодо надання Речі Посполитій воєнної допомоги2

У зв’язку з відбуттям до Стамбула С. Отвіновського, С. Жолкевський надіслав 
листа до великого візиря Мехмеда-паші із запевненням, що все ухвалене 1619 р. 
великим послом П. Ожгою польська сторона приймає і виконуватиме. Як доказ 
цього С. Жолкевський наводив приклад угамування свавільних козаків (“почасти 
шаблею, почасти добрими способами”), через що вони, мовляв, вже ніколи не хо- 
димуть на Чорне море -  тим паче, що їхні човни розбито і спалено3.

Попри оптимістичні запевнення С. Жолкевським Мехмеда-паші (8 грудня
1619 р. замість нього великим візирем став Алі-паша)4, що морським походам 
запорожців покладено край, 1620 р. вони знову неабияк загострили відносини між 
Османською імперією та Річчю Посполитою. Не в останню чергу до цього спри
чинилася розвідувальна інформація про козацькі плани, яку надіслав до Стамбула 
Іскендер-паша. Згідно з цією інформацію, козаки нібито готувалися вийти в море
1620 р. на 400 чайках, тобто близько 20-тисячним військом. За іншими даними, 
у переданій Іскендером-пашею центральній турецькій владі депеші йшлося про 
запланований запорожцями вихід у море на 300 чайках3

1 Suwara F. Op. cit. -  S .3 9 ,40.
2 Majewski R. Op. cit. -  S. 32,33.
3 C. Жолкевський до Мехмеда-паші, 1619 // Pisma Stanislawa Zoikiewskiego. -  S. 358.
4 Majewski R. Op. cit. -  S. 41.
5 C. Жолкевський до Сигізмунда III І І Жерела до історії України-Руси. -  Т. 8. -  С. 211.

507



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Битва османського флоту із запорожцями на Чорному морі.
Турецька мініатюра початку XVII ст.

Не дивно, що у березні того року в Туреччині зустріли польського посла 
С. Отвіновського дуже прохолодно, якщо не вороже (напруженості у турецько- 
польських відносинах посприяв також напад запорожців на Крим, що відбувся 
у січні або лютому, а в березні -  на турецьку територію)1 Понад місяць він 
перебував під Стамбулом, не маючи дозволу на в’їзд до столиці2. Причому до 
Польщі надходили чутки, що через жорстку позицію нового великого візиря Алі- 
паші польський посол, усупереч посольському звичаю, змушений був, нібито, ста
ти на постій у корчмі, де зупиняються купці3

Утім, 25 квітня великий візир все ж погодився прийняти С. Отвіновського, по
славши за ним чиновника, який виконував поліцейські функції. Дізнавшись про 
це, польський посол заявив, що радше йому відрубають голову, аніж він поїде 
з особою, яка “відає злочинцями” Щоправда, він швидко передумав і рушив із 
нав’язаним йому проводирем до Стамбула.

Під вечір того ж таки дня Алі-паша прийняв С. Отвіновського, попередньо про
тримавши його під своїми дверима близько чотирьох годин. Взявши з рук посла ко

1 \Iajewski Я. Ор. сії. -  Б. 46.
2 3 реляцій Поляновського, близько 20.IV 1620 // ВіМіЛека Яасг. -  Мре. № 2. -  Б. 443.
3 Я. Задзік до В. Гембіцького, 29.IV 1620 // АОАО. Ех^апеа. -  Якрв. № 106/104.
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ролівського листа, Алі-паша почав дорікати йому за антиосманські дії запорожців: 
“упродовж кільканадцяти років обіцяєте їх присмирити, а з того нічого немає, та 
й нині хочуть іти [на море], котрих є кілька сот човнів” У відповідь на це С. Отві- 
новський запевнив свого співрозмовника, що козаки утримаються від морських по
ходів проти Туреччини, адже король, мовляв, для залагодження цієї справи витратив 
великі кошти. Якщо ж деякі козаки і підуть свавільно на море, то вина за це лежати
ме тільки на Іскендері-паші, який звернувся до них із підбурювальним листом, за
кликаючи вийти з-під влади короля, а також канцлера і коронного гетьмана.

Посол подав візирю цього листа Іскендера-паші, а з ним ще один його лист 
(адресований польному гетьманові Станіславу Конецьпольському), вказавши на ту 
обставину, що обидва документи написані одним і тим самим почерком. Алі-паша 
вочевидь змушений був погодитися з таким графологічним висновком. Принаймні 
він демонстративно пообіцяв покарати Іскендера-пашу. Водночас великий візир 
прямо заявив, що, мовляв, султан уже достатньо терпів від козаків шкоду і тепер 
особисто піде їх знищувати1

Як бачимо, турецька сторона висувала дуже гострі претензії до польської сто
рони за напади запорожців на Османську імперію. Певну роль у формуванні тако
го жорсткого ставлення турецької влади до козацького питання, яке у Стамбулі 
розглядали крізь призму турецько-польських відносин, відіграв, отже, Іскендер- 
паша. З одного боку, він передав у Стамбул провокативно перебільшені дані про 
запланований запорожцями на 1620 р. морський похід, а з іншого -  взявся підбу
рювати їх до повного розриву з політичним режимом Речі Посполитої. Є підстави 
стверджувати, що Іскендер-паша розгорнув подібну діяльність 1619 р., адже 
С. Отвіновський, який у першій половині грудня того року виїхав із Варшави до 
Стамбула, безперечно вже мав серед свого дипломатичного багажу листа Іскенде- 
ра-паші до запорожців.

Невідомо, чи Іскендер-паша діяв із власної ініціативи, вступаючи у політич
ний контакт із козаками, чи за вказівками з турецької столиці. В кожному разі його 
зусилля щодо цього насторожували польську владу. Недарма С. Жолкевський 
у своєму листі до Сигізмунда III від 19 червня 1619 р. висловлював занепокоєння 
та підозри щодо того, що запорожці “укладають з поганами договори”2 Факт 
підбурювання козаків Іскендером-пашею до непокори польській владі з метою 
переведення їх на турецьку політичну орбіту засвідчує ще один документ -  лист 
запорожця Семена Садири до гетьмана П. Сагайдачного3

Хоча зазначений лист не датовано, однак у ньому є певні непрямі хронологічні 
вказівки. Насамперед впадає в очі, що у листі С. Садири простежується прямий по
літичний зв’язок з агітаційними гаслами Іскендера-паші, наявними у його листі до 
запорожців, написаному 1619 р. (не виключено, що обидва ці листи були написані

| 3 реляцій Поляновського, близько 20.IV 1620. -  8.443-445.
2 С. Жолкевський до Сигізмунда III, 19.V I1619// АОАБ. Ехігапеа. -  ЮсрБ. № 88/58.
3 С. Садира до П. Сагайдачного, близько 15.УІІ 1619. // ВіЬІіоСека Яасг. -  Якрв. № 2. -  

Б. 237-238.
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приблизно в один час). Окрім того, у листі С. Садири до П. Сагайдачного є вказівка 
на конкретну подію, яку можна порівняно точно датувати, а саме -  похід на море 
двохсот козаків. Як відомо з джерел, улітку 1619 р. у морський похід вирушили чо
тири запорозькі човни з екіпажем близько 200 осіб під проводом козака Чечуги.

Про цю невелику морську виправу писав 13 липня з Жовкви С. Жолкевський 
Т. Замойському, посилаючись на свіжу інформацію, почерпнуту з листа 
С. Конецьпольського1. Звідси напрошується висновок, що чайки Чечуги рушили у 
похід десь на початку липня. Судячи з усього, С. Садира писав про цей морський 
похід приблизно у середині липня, адже перед тим, як узятися за перо, він встиг 
побувати у татарському полоні, а потім опинився в руках Іскендера-паші. І тільки 
через деякий час він вирішив сповістити П. Сагайдачному та запорожцям про при
чини своєї затримки у турків (“Я б вийшов (із розташування Іскендера-паші. -  
П. С.), однак прислухаюсь, що буде і повідомлю вашмосцям -  також і про те, що 
були пішли човнами двісті [козаків]”)2

Отже, як випливає з документа, що розглядаємо, С. Садиру та його товаришів 
татари захопили у пониззі Південного Бугу при впадінні в нього річки Чапчаклу 
(Чичиклія ?), де вони, напевно, займалися уходницькими промислами*, і погнали до 
Криму. За версією С. Садири, Іскендер-паша довідався про полонених козаків, від
бив їх у татар і відпустив на волю. Судячи з усього, С. Садира писав з турецького 
стану про Іскендера-пашу -  козацького добродійника, перебуваючи під пильним 
контролем саме цього турецького сановника. Не дивно, що автор листа до П. Сагай
дачного та запорожців схиляв їх до поспішного укладення угоди з Іскендером-пашею. 
Посилаючись на почуте від турків, С. Садира попереджав гетьмана про зраду, що її 
готують запорожцям поляки. На зло останнім, він рекомендував Іскендера-пашу як 
найкращого друга запорожців (“бо він є для нас кращий приятель, аніж ляхи. І відчує
те [його] велику дружбу і будете мені дякувати”) та квапив їх якнайскоріше посилати 
до нього свого посла (хоч кінно, хоч водою) для укладення з ним угоди3.

Ф. Сувара писав, що такі “махінації"” Іскендера-паші дали результат: козаки 
почали домагатися від П. Сагайдачного вислати посла до цього турецького санов
ника. Негативні для польської влади наслідки зазначених махінацій удалося усу
нути тільки завдяки тому, що відповідна кореспонденція потрапила до рук С. Жол
кевського і він із численним військом здійснив швидкий похід на козаків4

1 С. Жолкевський до Т. Замойського, 13.VII1619 / АОАО. -  А.1. -  Якря. № 406. -  Э. 32,33.
2 С. Садира до П. Сагайдачного, близько 15. VII1619. -  Б. 237.

1614 р. турки збиралися відновити колишній замок Балаклей за шість миль на північ від 
Очакова, “де річка Чапчаклей”. За даними С. Жолкевського, “там до цього був колись замок, 
руїни є і тепер; річка Чапчаклей в тому місці приходить до Бугу. Наших людей, які звикли ходити 
у ті пустелі по рибу, звіра -  [турки] одних побили, інші [ж], хто міг, повтікали” (С. Жолкевський 
до повітового сеймика, 1614 // Рівта Біапівіахуа Z6tkiewskiego. -  Б. 517; С. Жолкевський до Три
буналу у Пйорткові, 26.ІХ 1614//Жерела до історії України-Руси.-Т. 8.-С. 141).

3 Там само. -  Б. 237,238.
4 Біт/ага Б. Ор. ск. -  Б. 40.
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(підсумком якого стало укладення у жовтні Роставицької польсько-запорозької 
угоди).

Однак твердження Ф. Сувари про те, що політичне загравання Іскендера-паші 
із запорожцями мало успіх, не підтверджується джерелами. По-перше, це одно
значно спростовує рішення козацької ради у Києві, що відбулася наприкінці липня
1619 р. і на якій було прийняту програму, націлену на політичний компроміс Вій
ська Запорозького з польським урядом. По-друге, в політичних колах Речі Поспо
литої не виникло особливого інтересу до можливого запорозько-турецького збли
ження як теми вочевидь мало актуальної. Адже якщо, приміром, у червні 1619 р., 
за гетьманства Дмитра Барабаша, добре обізнаний в козацьких справах С. Жолкев
ський писав, що козаки “укладають з поганами договори”, то невдовзі це питання 
його вже не турбувало. Принаймні на початку вересня, тобто вже після активних 
спроб Іскендера-паші перетягнути на свій бік козаків, а також по численних кон
тактах (через листування та посланців) коронного гетьмана із запорожцями 
П. Сагайдачного, С. Жолкевський звертав увагу Гнєзненського архієпископа зо
всім не на загрозу союзу між запорожцями і турками, а на те, що в Речі Посполи
тій козацьке питання може бути розв’язане через порозуміння центрального уряду 
зі “старовинними” козаками1 Загалом у цей час польських політиків непокоїли 
старі страхи щодо козаків -  щоб вони своїми діями проти Османської імперії не 
спровокували польсько-турецьку війну2

Недостатньо переконливим є також висновок Ф. Сувари, згідно з яким 
С. Жолкевський нейтралізував небезпечні наслідки агітації Іскендера-паші, швид
ко повівши свої сили проти козаків. Насправді цей похід коронного війська був 
пов’язаний із проведенням урядової комісії з козаками, до того ж, його навряд чи 
можна назвати швидким, оскільки він розпочався через пару місяців після напи
сання С. Садирою свого листа. Судячи з усього, цей документ, так само, як і лист 
Іскендера-паші до запорожців, передав представникам польської влади політично 
лояльний до короля П. Сагайдачний. Несприйняття козаками закликів Іскендера- 
паші певною мірою пояснювалося, очевидно, їхніми планами воєнного співробіт
ництва з перським шахом, що мали антиосманське спрямування.

Як зазначалося, факт підбурювання Іскендером-пашею запорожців, до якого 
апелював С. Отвіновський, щоб виправдатися у Стамбулі за можливі їхні нові на
пади на територію Османської імперії, не справив особливого враження на вели
кого візиря. 17 червня Алі-паша дав другу аудієнцію С. Отвіновському. Польський 
посол оцінив її результати дуже песимістично: він дійшов висновку, що турки 
оголосили Польщі війну.

Утім, щодо цього С. Отвіновський помітно згустив барви. Насправді Алі-паша 
обмежився різними ультимативними погрозами, які не претендували на те, щоб 
виражати офіційну думку самого султана. Зокрема, великий візир висунув вимогу

1 С. Жолкевський до Л. Гембіцького, 1.ІХ 1619// АбАО. Ехйапеа.-Лкрв. № 104/63.
2 Я. Задзік до Л. Гембіцького, 31.VIII1619 // АОАО. Ехнапеа. -  Якрв. № 106/64.
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ліквідувати упродовж чотирьох місяців усі українні міста, а також козаків -  інак
ше, мовляв, цим займеться особисто Осман II. Врешті-рещт Алі-паша запевнив 
С. Отвіновського, що 1620 р. мир між Османською імперією та Річчю Посполитою 
не буде порушено. Наказ про це він послав Тскендеру-паші (той нібито мав чекати 
підтягнення румелійських військ, а також відповідного приготування султана). Що 
ж до можливості вторгнення на територію Речі Посполитої кримського хана, то ве
ликий візир заявив польському послові, що турецька влада тут умиває руки (“Він 
собі вільний. Бийте його у своїй та у його землі; він нас не слухає”)1. Прикметно, що 
Алі-паша по суті повторив свою ухильну дипломатичну тезу про кримського хана, 
яку він висловив С. Отвіновському під час першої з ним аудієнції. Реагуючи в той 
час на зауваження польського посла стосовно того, що припинення козацьких мор
ських походів можливе за умови, якщо великий візир накаже ханові припинити та
тарські напади на Річ Посполиту, Алі-паша кинув, що хан вільний государ і не слу
хає султана, через що, мовляв, з’ясовуйте з ним стосунки самі2

Тим часом австрійський посол у Стамбулі Молларт, який не був зацікавлений 
у поліпшенні польсько-турецьких відносин, почав переконувати С. Отвіновського 
припинити переговори з великим візирем і покинути Стамбул. Не виключено, що 
Молларт дезінформував польського посла, приписуючи турецькій владі намір не
гайно розпочати війну проти Речі Посполитої. Хоч би там як, а С. Отвіновський 
почав передавати у Варшаву панічні і, водночас, неправдиві повідомлення на 
кшталт того, що у липні султан вийшов зі Стамбула в Адріанополь на війну проти 
Польщі. Дійшло до того, що у другій половині липня перестрашений польський 
посол таємно сів на венеціанський корабель та утік із турецької столиці. Не ви
ключено, що до такого кроку його підштовхнув також страх давати великому ві
зиру пояснення щодо нової великої морської виправи запорожців, чутки про яку 
на той час дійшли до Стамбула3.

Якщо С. Отвіновський визнав за краще непомітно щезнути з турецької столиці, то 
його колега, польський посол у Криму Ф. Олешко не мав наміру у такий спосіб пере
ривати свою дипломатичну місію. Більше того, кількамісячне перебування польського 
посла у Криму наштовхнуло його на одну радикальну політичну ідею, шо явно не 
вписувалася в межі наданої йому посольської інструкції. Йдеться про запропонований 
ним план воєнного розгрому Кримського ханства силами запорожців.

На думку Ф. Олешка, 1620 р. в Криму склалася вельми сприятлива ситуація 
для успішної реалізації запропонованого ним плану. Адже татарське військо, хоча 
і досить чисельне, однак перебуває у жалюгідному стані. Після війни у Персії, де 
загинули найкращі воїни та найкращі мурзи, а також втрачено добрих коней і ри
штунки, в татарському війську залишилася радше “халастра” (“збрід”) на яких- 
небудь конях, аніж “рицарські люди”. Згідно з проведеним ханом загальним пере
писом у Криму осіб, придатних для участі у війні, серед татар таких виявилося не

1 С. Отвіновський до С. Жолкевського, 13.VII1620 // ВіЬІіоІека Ііасг. -  Ккрв. № 2. -  Б. 516,517.
1 3 реляцій Поляновського, близько 20.IV 1620. -  в. 447.
3 Ма/'ец’.ч/а Д. Ор. ск. -  8.50,51.
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більше ЗО тис., а окрім них -  90 тис. “мужніх і дуже войовничих наших бранців” 
Причому, запевняв посол, татари найбільше бояться того, щоб запорожці табором 
не пішли в наступ на Перекоп, бо це може спричинити повстання бранців (“одні 
тільки невільники, наші бранці, вирізали б їх”). Через це Ф. Олешко і пропонував 
С. Жолкевському віддати запорожцям наказ потужно вдарити на татар.

Прикметно, що окрім суто воєнних резонів на користь такої операції, польсь
кий посол спирався на аргументи зі сфери забобонів: мовляв, матір калги-султана 
напророкувала (“наворожила”) своєму синові та його війську смерть у володіннях 
польського короля. Ф. Олешко, який, отже, вважав оптимальним план підкорення 
Криму силами запорозького війська, котре мало прорватися через Перекоп, окремо 
давав поради С. Жолкевському щодо тактики боротьби коронного війська з війсь
ком калги-султана. В обороні він радив окопувати свій табір, а в наступі -  атаку
вати татар, коли вони зайняті грабіжництвом на землях Речі Посполитої (“видало
ся мені потрібним написати вашмості, яким способом громити тих поганців, про 
що мені повідомили самі перекинчики з нашої сторони, котрі там калзі служать. 
Тобто, найкраще громити кіш в той час, коли пускають в загони, бо щонайліпший 
комонник піде на загін, а в коші залишається мотлох”)1

Як засвідчив подальший розвиток подій, войовничий план Ф. Олешка не був 
утілений у життя. Водночас ідея використання польською владою запорозького 
війська як інструмента досягнення важливих геополітичних цілей 1620 р. постала 
як певна тенденція у політичному мисленні представників вищих владних кіл Речі 
Посполитої.

3. Воєнні дії козаків на Чорному морі

1620 р. підготовка та проведення морських походів запорожців супроводжува
лися суперечливими політичними сигналами, що надходили від польської влади. 
З одного боку, козаки отримали від С. Жолкевського директиву споруджувати 
чайки, які коронний гетьман мав намір послати проти турків, а з іншого -  центра
льний уряд реально не змінив своєї жорсткої лінії на заборону запорозьких морсь
ких походів, адже вони, серед іншого, щонайменше могли зашкодити дипломати
чній місії С. Отвіновського у Стамбулі.

Попри такі урядові заборони (що їх фактично продублював гетьман 
П. Сагайдачний), навесні окремі козацькі ватаги потягнулися на море. їхні чайки 
діяли переважно поблизу кримського узбережжя, а також, судячи з усього, громи
ли турецькі кораблі у прилеглій до Північного Причорномор’я морській акваторії.

Перший 1620 р. морський похід запорожців, що набув досить широкого полі
тичного резонансу, в тому числі і у Війську Запорозькому, розпочався близько 
середини квітня. У той час на Запорозькій Січі перебував представник запорозько
го гетьмана, якого П. Сагайдачний від імені усього Війська призначив “старшим”

1 Ф. Олешко до С. Жолкевського, 23.V I1620 // ВіЬІіоюка Яасг. -  Юфв. № 2. -  Б. 513-515.
513



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

над кошовими козаками. Вочевидь це був Остап Сом із підпорядкованим йому 
полком з двох тисяч козаків. Першочерговим його завданням було недопущення 
морських походів запорожців. А проте козаки, які зібралися на Запорожжі, зчини
ли бунт проти цього намісника запорозького гетьмана. Втопивши “старшого” та 
кількох його товаришів, близько півтисячі козаків на десяти човнах вийшли в мо
ре. П. Сагайдачний поспішив сповістити про цей інцидент С. Жолкевського (“ду
же нарікаючи на те свавільство і прохаючи, щоб те, що вчинили деякі свавільці, не 
було поставлену у вину Війську”). Такі події стривожили чільних польських полі
тиків, які вважали, що цей морський похід запорожців ще більше роз’ятрить тур
ків і може спровокувати польсько-турецький воєнний конфлікт1.

Уже наприкінці квітня на польського посла С. Отвіновського чекав диплома
тичний скандал через морську виправу запорожців. Хоча у ній взяли участь тільки 
сім чайок, однак вони завдали туркам на морі чимало прикрощів та шкоди (мож
ливо, це були ті самі козаки, які вийшли із Запорожжя у морський похід на десяти 
човнах). Причому під час нападу на одне з османських суден козаки вбили чауша, 
який за наказом Іскендера-паші прямував до турецької столиці.

Через якийсь час у Стамбулі вже обговорювали новий похід запорожців на 
море, який, очевидно, відбувся у другій половині травня. Згідно з чутками, що 
снували у цьому місті, кілька десятків козацьких човнів захопили на Чорному морі 
велику кількість османських кораблів. 25 травня представники турецької влади, 
які через цей вчинок запорожців палали “великим гнівом”, послали проти їхніх 
суден вісім галер. На жаль, у джерелах збереглися скупі звістки про перебіг похо
ду цього з’єднання турецьких галер. Відомо, що у Стамбулі був поголос про захо
плення козаками одного турецького судна з продовольством2. Як видається, 
вісімку турецьких галер, що погналася за козаками, чекав нещасливий кінець. На 
це вказує повідомлення С. Отвіновського від 6 червня 1620 р., надіслане 
С. Жолкевському. У ньому йшлося про велике нищення запорожцями як прибере
жних міст, так і турецької ескадри, котра переслідувала козацькі чайки3

У другій половині травня на морі діяла також невелика група козацьких чайок
із трьох суден. Запорожці з цих чайок напали на три османські торговельні кораб
лі, які не тільки пливли до Стамбула з різними товарами, а й доправляли на там
тешній невільницький ринок численних бранців. Козакам вдалося захопити ці ко
раблі та взяти у полон близько двох десятків турків. Усіх бранців, яких турки вез
ли на продаж, було звільнено. На рахунку цих самих козаків було також захоплен
ня кількох грецьких кораблів4 Не виключено, що така бурхлива активність трьох 
запорозьких човнів спричинилася до того, що у цей час турки схильні були пере
більшувати масштаби активності козаків на морі.

1 Я. Задзік до JI. Гембіцького, 29.IV 1620 // AGAD. Extranea. -  Rkps. № 106/104.
2 Із реляцій Поляновського, квітень 1620 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 447; С. 

Отвіновський до С. Жолкевського, 28.V 1620 //Ibid. -  S. 441.
3 Majewski R. Op. cit. -  S. 46.
4 Ружинський до Каспара Граціані, 3.VI 16201I Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 449.
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Плавання на турецькому кораблі

У протиборстві з турецьким флотом запорожці, звісно, також зазнавали втрат. 
Про це писав шляхтич Войцех Маєвський у своєму листі до Т. Замойського від
14 серпня 1620 р. Згідно з його інформацією, під час перебування польського по
сла С. Отвіновського у Стамбулі (він залишив це місто у другій половині липня) 
туди було доправлено кілька десятків козаків, яких турки захопили на морі “з ве
ликою шкодою для [себе] і втратою своїх [людей]” На допиті полонені визнали, 
що пішли у похід з власної ініціативи, а не були послані королем. Щоправда, цьо
му їхньому зізнанню турки не повірили1.

Ватаги запорожців, які вирушали у морські походи, неабияк далися взнаки 
кримським поселенням. Як випливає з тогочасних московських дипломатичних 
джерел, протягом весни козаки неодноразово нападали на узбережжя Криму 
(“а черкасы, г-рь, запорожские приходят с моря в крымские улусы, которые стоят 
у моря по берегу, воюют”)2 Траплялося, що до запорожців -  учасників морських 
походів приєднувалися бранці, яким удавалося втекти з татарської неволі. Так бу
ло у червні, коли з Криму на волю вирвалася чимала група невільників. Вони 
спромоглися роздобути два-три судна, на яких вийшли у відкрите море. Натрапи
вши там на запорозькі чайки, колишні бранці об’єдналися з козаками. Невдовзі

1 В. Маєвський до Т. Замойського, 14. VIII 1620 // ЛОАБ. -  АХ. -  Икре. № 353. -  Б. 3.
2 3 реляцій П. Воейкова та С. Матчина, 13 (26).ІХ 1620 // Документи російських архівів

з історії України. -  Т. 1. -  С. 261.
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вони вчинили ряд нападів на грецькі та татарські села у Криму, а також громили 
кораблі, які їм зустрічалися в морі.

Попри те, що поблизу кримського узбережжя діяли нечисленні й розрізнені си
ли запорозького флоту, вони становили неабияку загрозу для торговельно-тран- 
спортного флоту турків, а також сіяли великий страх серед кримських татар. При
кметне свідчення щодо цього навів польський посол у Криму Ф. Олешко. Згідно 
з його повідомленням, близько 10 червня до кримського хана надійшла звістка, що 
під Балаклавою дві козацькі чайки захопили великий корабель, який прибув зі 
Стамбула з вантажем меду. Цю новину так прокоментував якийсь Мурзабек-ага: 
“А що то за дивина, що дві чайки захопили корабель. Коли б тут, у Бахчисараї, вночі 
з’явилися зі сто козаків, я б і сам утікав”. На думку польського посла, описаний ним 
випадок є підтвердженням того, наскільки “козаки є страшні для цих поганців”1

Навряд чи Ф. Олешко надмірно згущував барви, змальовуючи С. Жолкевсько- 
му те, який панічний жах навіювали запорожці на команди турецьких кораблів, 
а також кримських татар -  у тому числі мешканців столичного Бахчисарая. Адже 
регулярні морські походи запорожців, безперечно, давали підстави для страху та 
тривожного очікування козацького нападу і туркам-мореплавцям, і місцевому 
кримському населенню. Водночас багато людей, які знемагали в Криму в рабстві, 
вбачали у морських виправах запорожців свій шанс на визволення.

Тим часом влада П. Сагайдачного у Війську Запорозькому ставала дедалі хис
ткішою і почала вислизати з його рук. Про це були обізнані й у Варшаві. Як ви
пливає з листа Я. Задзіка до Л. Гембіцького від 21 травня 1620 р., головною при
чиною невдоволення козаків своїм гетьманом була його угодовська політика щодо 
центрального уряду. Запорожці не хотіли миритися з тим, що П. Сагайдачний за
бороняв їм морські походи. Вони не могли забути, що, підписавши Роставицьку 
угоду, він поставив під удар станові інтереси тисяч козаків (“Козаки бунтуються 
проти свого старшого Сагайдачного і, скинувши його, хочуть піти на море... по
спільство... давно [невдоволене] Сагайдачним, бо забороняв їм сваволю і був авто
ром того, що прийняті умови від панів комісарів”)2

П. Сагайдачний безперечно усвідомлював, що такі ворожі настрої та несприй- 
няття його політичної лінії тисячами радикально налаштованих козаків загрожу
ють йому, щонайменше, втратою булави. Чи не тому, щоб притишити антигеть- 
манську хвилю козацького невдоволення, він спробував переключити увагу запо
рожців в інший бік, а саме -  на похід на Перекоп. Причому П. Сагайдачний вирі
шив для цього залучити сили запорозького флоту, хоча вихід останнього у Чорне 
море з Дніпра суперечив Роставицькій угоді.

Участь запорозького флоту у штурмі Перекопу та напад козаків на Варну

1 Ф. Олешко до С. Жолкевського, 23.VI 1620 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 514,515.
2 Я. Задзік до JI. Гембіцького, 21.V 1620 // AGAD. Extranea. -  Rkps. № 106/64.
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Близько 20-х чисел червня 1620 р. відбувся напад на Перекоп із суші та моря 
17-тисячного козацького війська під проводом П. Сагайдачного. У цій найбільшій
1620 р. бойовій операції козаків були задіяні значні сили запорозького флоту. За 
даними, що їх зібрали московські дипломати П. Воєйков та С. Матчин, половина із 
17-тисячного війська запорожців підійшла до Перекопу суходолом, а решта -  на 
суднах по морю' Отже, з цієї інформації випливає, що у битві за Перекоп 
козацький флот міг налічувати близько 170 чайок.
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На жаль, у джерелах не збереглися відомості про те, як діяв запорозький флот 
під час штурму Перекопу. Єдине, про що можна достатньо впевнено стверджува
ти, -  козацькі чайки повернулися на Запорожжя з-під Перекопського перешийка без 
особливих втрат. Недарма Є. Жолкевський розцінював цю виправу П. Сагайдачного 
як досить успішну. За його словами, в боях під Перекопом запорозькому гетьманові 
усміхнулося воєнне щастя (“ёоЬгге ти  Іат Ьуіо вгсгевсіе ровЬагуІо”)2 Загалом 
козацький флот був мало вразливий для татар через те, що вони не мали ні воєнно- 
технічних можливостей, ні досвіду, аби подолати козаків у морському бою.

Однак чи справді запорожці прибули до Перекопського перешийка на 170 чай
ках, як можна судити з надісланого до Москви донесення П. Воєйкова та 
Є. Матчина? Про наявність у той час у козаків достатньо великого флоту певною 
мірою сигналізують деякі опосередковані факти, насамперед той, що у червні С. 
Жолкевський представив Сигізмунду III план наступального удару по Туреччині

1 3 реляцій П. Воєйкова та С. Матчина, 13 (26).ТХ 1620. -  С. 261.
2 С. Жолкевський до Т. Замойського, 23.VII 1620 // Ілвіу Зіапійадуа 2бНсіе\У8кіе£о. 1584- 

1620.-Б . 146.
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силами запорозького флоту. Це наштовхує на думку, що коронний гетьман на той 
час уже мав дані про чималу кількість морських човнів у козаків.

Прикметно що у листі підканцлера Анджея Ліпського-до Гнєзненського архі
єпископа Вавжинця (Лаврентія) Гембіцького від 16 червня 1620 р., з посиланням 
на С. Жолкевського не тільки подано повідомлення про значні морські сили запо
рожців, а й констатовано їхній вихід у великий похід. У цьому документі ствер
джувалося, що козаки “щойно недавно мало не усі пішли на море” Однак ця ін
формація не має підтвердження в інших джерелах. Окрім того, її сумнівність по
силюється тим, що вона подана у явно неправдивому контексті -  мовляв, запоро
жці масово рушили на море одразу після того, як отримали 40 тисяч злотих поль
ських жолду, призначеного їм згідно з умовами Роставицької угоди1, тоді як 
термін виплати цього жолду мав настати тільки ЗО липня за н. ст.

Привертає увагу інформація, що є у листі С. Жолкевського до Т. Замойського 
від 23 липня 1620 р. повідомляючи своєму адресатові про плани Я. Бородавки та 
його козаків здійснити грандіозний морський похід, коронний гетьман зауважив, що 
вони “вже мають (як мені написано) за порогами до двох сотень готових човнів”2

Повідомлення про близько дві сотні запорозьких човнів, що є у цьому листі 
С. Жолкевського до Т. Замойського, недатоване. Через це не може бути точної 
відповіді на запитання, коли саме були виготовлені ці човни -  до чи після 24 черв
ня, тобто за гетьманства П. Сагайдачного або ж Я. Бородавки. А проте і без цього 
можна впевнено стверджувати, що козацький флот, про який С. Жолкевський пи
сав Т. Замойському, постав зусиллями обох гетьманів. Як зазначалося, після черв
невої перекопської виправи П. Сагайдачного переважна більшість козацьких чайок 
повернулися на Запорожжя. Отже, Я. Бородавці не потрібно було починати спору
джувати свій флот з нуля. До речі, це опосередковано підтверджує й інформація 
про чи не 200 запорозьких човнів, яка надійшла до С. Жолкевського 23 липня 
у Жовкву, розташовану приблизно за тисячу кілометрів від Запорожжя. Звісно, що 
інформатори коронного гетьмана зафіксували наявність у козаків великого флоту 
чайок раніше, аніж С. Жолкевський у Жовкві взявся писати листа Т. Замойському. 
Тобто, ця обставина вказує на те, що після обрання 24 червня Я. Бородавки геть
маном у запорожців було недостатньо часу, щоб встигнути виконати таку масшта
бну за тогочасними мірками суднобудівну програму.

Тим часом є підстави стверджувати, що наявні у джерелах дані, на основі яких 
можна висновувати про чисельність морських човнів у П. Сагайдачного напередо
дні позбавлення його гетьманської булави (до 170 суден) та в Я. Бородавки невдо
взі по його приході до влади у Війську Запорозькому (до 200 суден), помітно пе
ребільшені. На це вказує той факт, що, як буде показано нижче, 26 липня Я. Боро
давка як гетьман повів у свій перший морський похід флотилію, що налічувала 
близько 100 чайок.

1 А. Ліпський до Л. Гембіцького, 16. V I1620 // АвАВ. ЕхЦ-апеа. -  Юсрв. № 98/62.
2 С. Жолкевський до Т. Замойського, 23. VII 1620. -  Б. 146.
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Однак чим пояснити, що Я. Бородавка, який 24 червня прийшов до влади 
у Війську Запорозькому під гарячі заклики до морського походу проти турків і, до 
того ж, разом із гетьманською булавою напевно отримав з кілька десятків чайок, 
вивів козаків у море тільки через місяць? Напевно не останню роль у виникненні 
такої паузи відіграли об’єктивні технічні причини. По-перше, щойно завершивши 
бої за Перекоп, козаки не могли негайно знову рушити у морський похід без по
повнення бойових припасів, а також технічного дооснащення чайок. По-друге, для 
Я. Бородавки, очевидно, була потреба спорудити додатково певну кількість мор
ських човнів. Не виключено, що новообраний гетьман не поспішав виходити із 
запорожцями в море, оскільки хотів дочекатися для них 40 тисяч злотих польських 
жолду, який згідно з умовами Роставицької угоди мав бути виплачений їм на свято 
св. Іллі, тобто 20 (30) липня. Принаймні Я. Бородавка запевняв Сигізмунда III, що 
козаки терпляче чекали цієї дати, утримуючись від морського походу1

Хоч би там як, а після обрання гетьманом Я. Бородавки у Війську Запорозько
му розпочалася вельми активна підготовка до великої морської виправи. У джере
лах збереглася скупа, проте важлива інформація, що проливає світло на певні ор
ганізаційні заходи запорозького керівництва з підготовки козацького флоту до ви
ходу в море. Ця інформація міститься у листі шляхтича Сласького до С. Жолкев- 
ського від 26 червня 1620 р.

Автор листа, посилаючись на повідомлення якогось слуги богуславського під
старости С. Вільяма, зазначив, що після козацької ради, на якій було скинуто 
з гетьманства П. Сагайдачного й обрано гетьманом Я. Бородавку, до українських 
міст відбули осавули. Вони мали завдання взяти там на кредит (асі йсіет) Війська 
Запорозького полотно “на паруси до човнів”, а також попередити населення Укра
їни про загрозу ворожого вторгнення й оголосити наказ запорозького командуван
ня про зміцнення оборони міст (“остерегли Україну, щоб зміцнювали міста”). Як 
свідчив слуга богуславського підстарости, він на власні очі бачив універсали, 
в яких було підняте питання про полотно на паруси, причому “за підписом Боро
давки, а не Сагайдачного”2.

Отже, з характеру зауважень слуги богуславського підстарости щодо підписів 
на універсалах запорозького гетьмана можна зробити висновок, що подібні доку
менти, адресовані мешканцям міст, були буденною справою для тогочасного укра
їнського життя. Універсал гетьмана Я. Бородавки, про який ідеться, дає унікальну 
можливість з’ясувати деякі істотні риси козацької морської справи.

З того, що нам відомо про “морський” універсал гетьмана Я. Бородавки, ви
пливає, що на запорозькому флоті практикувалася така технічна уніфікація суден, 
як оснащення їх вітрилами. І якщо через місяць після приходу до влади Я. Борода
вки в море вийшли близько сотні чайок, то це означає, шо у порівняно стислий 
термін цю флотилію було забезпечено сотнями квадратних метрів парусини.

1 Я. Бородавка до Сигізмунда III, 7.ІІІ 1621. -  С. 438.
2 Сласький до С. Жолкевського, 26.V I1620 // ВіЬІіоІека Яасг. -  Юсрв. № 2. -  Б. 504.
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Як козакам вдавалося досить швидко здійснити таку масштабну, як для того
часних економічних обставин та ступеня розвитку продуктивних сил, технічну 
підготовку до морського походу? Відповідь на це запитання достатньо очевидна: 
запорожці мали відповідні можливості насамперед через те, що їхні морські екс
педиції в організаційно-технічному плані являли собою своєрідну форму підпри
ємництва. Йдеться, власне, про те, що на етапі підготовки до походу козаки брали 
у міщан в борг необхідну їм кількість парусини, а після повернення з моря розра
ховувалися зі своїми позичальниками часткою захопленої здобичі.

Впадає в очі, що запорозька влада діяла за таких обставин, спираючись на пев
ний адміністративний і правовий інструментарій: до міських громад прибували 
військові осавули з гетьманськими універсалами, у яких імперативно обумовлю
вався порядок постачання у кредит полотна Війську Запорозькому. Окрім того, що 
запорозький гетьман у такий спосіб реалізував свою владну волю над мешканцями 
українських міст, він віддавав їм також накази, які стосувалися воєнно-політичної 
сфери (у цьому випадку -  щодо зміцнення оборони міст у зв’язку з очікуваним 
ворожим нападом), тобто в достатньо широких межах здійснював реальну владу 
над населенням волості.

Прикметно, шо, готуючись до своїх походів, козаки могли вступати у кредитні 
відносини із шляхтою. Так було влітку 1619 р., вони позичили на потреби Війська 
Запорозького під відсотки чималу суму грошей у якогось шляхтича Чаковського. 
З цим позичальником було домовлено розрахуватися після здобуття запорожцями 
здобичі. Про цей випадок так писав у серпні того року намісник київського воєво
ди Павло Пачинський: “Тепер козаки не мають нічого, давно вийшли із Москви 
(йдеться про московський похід запорожців 1618 р. -  Я. С.), давно не були 
у Туреччині... пан Чаковський, очевидно, послав до них і велів позичити гроші на 
Військо -  до тисячі злотих, а вони совито (подвійно. -  Я. С.) віддали [б] здобич
чю”1 Як бачимо, ця грошова оборудка була досить вигідна для позичальника, 
котрий давав гроші у борг під великі відсотки.

Судячи з усього, подібна практика фінансово-кредитних операцій, у якій були 
зацікавлені як представники панівного соціального стану, так і запорожці, не була 
в той час чимось незвичайним. До того ж, вона доповнювалася торгівлею. На це вка
зує один документ ще з 90-х рр. XVI ст., що був присвячений темі встановлення 
контролю польської влади над запорожцями. У ньому наявна симптоматична забо
рона українним старостам, державцям королівських маетностей та шляхтичам “при
давати (<іо<Іа\уасг) (запорожцям. -  Я. С.) човни, живність, порох та інші речі”2

Такі економічні відносини між волостю та Запорожжям збереглися і в перші 
десятиліття XVII ст., про що свідчить розшук, зроблений 1614 р. турецьким візи- 
рем. Допитавши полонених козаків, він отримав інформацію про те, що українські 
старости, пани і шляхта “підбурюють і заохочують” козаків до морських походів

1 П. Пачинський до Т. Замойського, після 9.VIII1619// АОАО. -  АІ. -  Юфз. № 737. -  Б. 56.
2 Проект конституції щодо козаків, після 1592 // Жерела до історії Украши-Руси. -  Т. 8. -  С. 73.
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проти Османської імперії, оскільки отримують від них частину здобичі1. Деякі 
політичні прожектери з числа шляхти пропонували заходи, покликані покласти 
край морським походам козаків. Показовим щодо цього є проект приборкання за
порожців, який подав на розгляд королівських комісарів якийсь шляхтич, очевид
но невдовзі після Хотинської війни 1621 р. Згідно з цим документом, відвернути 
козаків від походів на море може заборона продажу для них заліза та “виготовлен
ня човнів”, що мало відбуватися вкупі з конфіскацією майна та господарств запо
рожців -  учасників морських походів, а також на вибір: вигнанням із міст та сіл 
їхніх дружин та дітей, або використанням їх як живого товару для викупу у татар 
польських полонених.

Потрібно зазначити, що матеріально-технічне, а також продовольче постачання 
козацького війська далеко не завжди здійснювалося у межах правових зобов’язань 
запорожців перед своїми позичальниками, або через купівлю-продаж. Запорожці, як 
це підтверджують і матеріали зазначеного вище проекту, нерідко вдавалися до ста- 
цій, тобто різних поборів, які вони самочинно накладали на населення певної тери
торії. Ці стації вони збирали із сіл, містечок, а також купців, білого духовенства, че
нців, шляхти. Козацькі стації охоплювали зброю і боєприпаси: самопали (ручна вог
непальна зброя), порох, залізні ядра; транспортні засоби, тяглову силу та призна
чені для неї ремісничі вироби: вози, оковані коляски, коні під гармати, драгунські 
коні (для перевезення піхоти), шори, шлеї, кульбаки (тип сідла), сідла; військові 
клейноди та атрибути: готові корогви або китайку (в основному шовкова цупка 
тканина) на їх виготовлення, бубни, тулумбаси; посуд та інструменти: мідні каза
ни, сокири, лопати; одяг, взуття, тканини: сірм’яги (сіряки), сорочки, шапки, кора- 
зія (?) (грубе просте сукно), сап’янові або червоні чоботи; харчові продукти та на
пої: борошно, сухарі, масло, мед, пиво, горілка2.

Звісно, що цей перелік не є усталеним і вичерпним податковим реєстром. 
Водночас він дає певне уявлення про характер військових поборів, що їх козаки 
стягували із різних соціальних верств волосного населення для потреб Війська 
Запорозького, насамперед запорозьких сухопутних сил. Наявність такої фіскальної 
складової у реальній політиці Війська Запорозького безперечно зміцнювала його 
інституційну життєздатність й підвищувала мобілізаційні можливості козацького 
війська, в тому числі і флоту.

Отже, досить активно залучивши економічні можливості волосної території, 
у липні 1620 р. запорожці завершили приготування свого флоту до морського по
ходу. Надійні свідчення про його початок, орієнтовну чисельність козацьких ча
йок, а також головнокомандувача цієї експедиції подав шляхтич В. М’ясковський 
у своєму листі до Т. Замойського від 14 серпня 1620 р. Інформація цього автора 
базувалася на узагальненні ним письмових повідомлень, які надійшли з різних 
місць, в тому числі таких козацьких осередків Поросся та Подніпров’я, як Кор

1 Турецький візир до Сигізмунда ПІ, 1614 // Там само. -  С. 133.
2 Засоби та ексцеси щодо козаків; стисло зібрано і подано до рук їх милостивих панів, панів 

комісарів: як має бути присмерене Військо Запорозьке, початок 1620-х рр. -  С. 455,458,459.
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сунь, Стеблів та Черкаси. Кореспонденти В. Московського одностайно повідом
ляли, шо 26 липня запорозький флот чисельністю до ста чайок під командуванням 
гетьмана Я. Бородавки рушив у похід1.

Вийшовши з Дніпра у Чорне море, козацькі чайки під вітрилами швидко руха
лися вперед. Напевно вже на початку серпня запорожці почали сіяти страх і завда
вати розорень на узбережжі Османської імперії, причому порівняно недалеко від 
турецької столиці. Козацьке ім’я наводило жах не тільки на цивільне населення 
цього регіону. Звістка про напади запорожців явно не додала мужності турецьким 
солдатам у Стамбулі, яких командири заганяли на галери палицями, щоб послати 
їх проти козацького флоту2

Очевидно близько середини серпня запорожці взяли курс на Варну, в якій, за сло
вами французького посла у Стамбулі де Сезі, на той час було 15-16 тисяч мешканців. 
Оцінюючи ж чисельність козацького флоту, цей посол явно перебільшував, твердячи 
про 150 запорозьких човнів (насправді, як зазначено вище, таких суден було близько 
сотні, на яких могли розміститися до 5 тис. козаків). Варна не могла встояти перед 
козацьким натиском і впала. Місто було спустошене дощенту і пограбоване3

Дії великих сил козацького флоту у серпні на Чорному морі вочевидь зміцни
ли у Стамбулі позиції прихильників війни з Річчю Посполитою. Водночас серпне
ва виправа запорожців Я. Бородавки об’єктивно була на руку С. Жолкевському, 
оскільки напередодні вторгнення коронного війська у Молдавію по території май
бутнього противника фактично було завдано стратегічно важливого випереджаль
ного удару, що не тільки спричинився до помітних економічних збитків для тур
ків, а й дошкулив султанській владі у воєнно-політичному плані, продемонструва
вши безпорадність османської воєнної машини, яка виявилася неготовою й не
здатною ефективно протистояти козацькому флоту. Не виключено, що такі ре
зультати морського походу запорожців зміцнили С. Жолкевського у його рішенні 
розпочати молдавську експедицію.

4. Спроби польської влади залучити запорожців до боротьби з турками

Як зазначено вище, під час варшавського вального сейму 1619 р. С. Жолкев
ський запропонував план превентивної війни з Османською імперією, який, серед 
іншого, передбачав залучення до бойових операцій сил запорозького флоту. Те, 
що сейм не підтримав намір коронного гетьмана здійснити марш-кидок до берегів 
Дунаю, не змусило його назавжди зректися подібних планів “зачіпної” війни з ту
рками. Причому в мілітарних антиосманських задумах С. Жолкевського певну 
роль було відведено запорозьким козакам.

1 В. М’ясковський до Т. Замойського, 14. VIII 1620 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 353. -  S. 3.
2 3 депеш Г. де Сезі до Людовика XIII, 9. VIII 1620 // Historica Russiae monumenta. Акты 

исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А. И. 
Тургеневым. -  СПб., 1842. -  Т. 2. -  Р. 412.

3 3 депеш Г. де Сезі до Людовика XIII, 25.VIII 1620 // Ibid.
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Уже у червні 1620 р. коронний гетьман плекав задум завдати провокативного 
удару по території Османської імперії великими силами запорозького флоту -  від
повідну пропозицію він надіслав королю. На той час Сигізмунд III та його най
ближче оточення ще не були готові сприйняти такий радикалізм С. Жолкевського. 
Сигізмунд III у своєму листі до коронного гетьмана від 21 червня 1620 р. зазначив, 
що сенатори негативно поставилися до того, щоб без згоди сенату розпочати війну 
з турками, яку реально і могла спричинити велика морська виправа проти Осман
ської імперії1

ЗО червня 1620 р. С. Жолкевський написав Сигізмунду III чергового листа, 
в якому виклав власне бачення найближчих перспектив розвитку польсько- 
турецьких відносин, а також того, чого потрібно чекати у цій ситуації від козаків 
і яким чином найкраще їх використати для воєнного тиску на Туреччину. Отже, за 
прогнозами коронного гетьмана, у найближчій перспективі війна Речі Посполитої 
з Османською імперією неминуча. Водночас, на його думку, на цей момент турки 
вдаються до “обману” та “підступів” з тим, щоб залякати поляків. Про це свідчить 
їхнє блефування з оголошенням Польщі війни (“таке голосне оголошення війни”), 
а також приниження, яких зазнають у Туреччині С. Отвіновський, а в Криму -  
Ф. Олешко. Турецьку сторону утримують від рішучих дій чутки про високу воєнну 
готовність Речі Посполитої, прикладом чого може бути і надіслання королем до 
шляхти віці. С. Жолкевський вважав, що перед лицем турецької загрози Польщі по
трібно об’єднати свої сили з християнськими государями, а також перським шахом.

Через напруження у польсько-турецьких відносинах коронний гетьман висло
вив занепокоєння ситуацією серед козаків (“котрих велика кількість зосередилися 
на Низу”), від яких він очікував заворушень. До цього могло спричинитися те, що, 
мовляв, хоч і багато козаків при П. Сагайдачному, які підтримали Роставицьку 
угоду 1619 р., однак більшість із них орієнтується на здобичництво, а де перева
жають такі козаки -  там виникають бунти і це загрожує спалахом польсько- 
турецької війни. Для годиться розмірковуючи про те, як домогтися виконання 
умов Роставицької угоди (серед іншого, це передбачало таку неприємність для 
коронного скарбу, як виплата козакам 40 тис. злотих польських жолду на св. Іллі; 
водночас до козаків повинен був прибути комісар для визначення чисельності їх
нього війська), С. Жолкевський знову запропонував дати зелене світло запорож
цям щодо їхніх нападів на Туреччину (“дати їм добро, чого вони бажають, щоб 
завдали туркам найбільше зла і шкоди”)2

Отже, на середину 1620 р. своєрідним “яструбом” польської політики щодо 
Туреччини виступав коронний гетьман С. Жолкевський, який пропонував діяти проти 
турків активно й наступально -  спираючись на воєнну допомогу широкої коаліції 
європейських держав та Персії, а також повною мірою скористатися таким дієвим 
інструментом ослаблення Османської імперії, як удари по її території запорожців.

1 Мсдем/зіа Я. Ор. сії -  Б. 68, ргг. 364.
2 С. Жолкевський до Сигізмунда III, ЗО.VI 1620 // ВіЬІіоІека Яасг. -  Мре. № 2. -  Б. 505-507.
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С. Жолкевський не обмежувався пропагандою у вузьких колах вищої держав
ної влади Речі Посполитої ідей активного воєнного тиску на Османську імперію. 
У цьому напрямі він робив досить важливі воєнно-мобілізаційні кроки та приготу
вання. 1620 р. у Києві козакам було оголошено його наказ, згідно з яким їм нале
жало зосередитися на Запорожжі, готувати човни до морського походу і чекати 
подальших розпоряджень польського командування.

Про цей наказ С. Жолкевського відомо з листа Я. Бородавки до Сигізмунда III 
від 7 березня (напевно за н. ст.) 1621 р.1 Щоправда, з цього листа незрозуміло,
з яким запорозьким гетьманом мав тоді справу С. Жолкевський -  Я. Бородавкою 
чи П. Сагайдачним. Очевидно, це був, все ж, не Я. Бородавка, якого коронний ге
тьман називав “найнедоброчеснішим і найбунтівливішим” серед козаків, а поклад
ливіший порівняно з ним П. Сагайдачний.

Можна стверджувати, що П. Сагайдачний так і не дочекався від С. Жолкевсь
кого жодних команд щодо спрямування сил запорозького флоту на територію Ос
манської імперії. Це підтверджує той факт, що, скидаючи 24 червня П. Сагайдач
ного з гетьманства, козаки замалим його не втопили через те, що він забороняв їм 
виходити в море2 Тим часом уже 15 липня коронний гетьман отримав від короля 
та членів так званого малого сенату карт-бланш на вторгнення у Молдавію. Від
так, плануючи майбутню воєнну операцію, він, напевно, не міг не згадати про та
кий вагомий аргумент у протиборстві з турками, як запорозький флот. Проте 
С. Жолкевський уже не мав можливості спертися у своїх діях на лояльного до 
польської влади П. Сагайдачного. У співробітництві ж із Я. Бородавкою він явно 
не вбачав практичного сенсу.

Схоже, що і в цій ситуації для коронного гетьмана, майстра плести інтриги се
ред запорожців, не було великою проблемою спрямувати козацький флот на море. 
Принаймні не інакше, як цілеспрямованою провокацією запорожців до морського 
походу, видається відправка С. Жолкевським на Запорожжя коронного підкоморія 
із завданням заявити їм таке: вони можуть розраховувати на передбачений Роста- 
вицькою угодою жолд тільки тоді, якщо беззастережно погодяться дотримуватися 
усіх без винятку умов цієї угоди, “що викладені в комісарському акті” Тобто, де
сяткам тисяч запорожців Я. Бородавки пропонувалося відмовитися від свого коза
цького статусу та погодитися з найбільш неприйнятним для них урядовим тлума
ченням документів Роставицької комісії. Звісно, що реакція запорожців на такий 
своєрідний ультиматум була цілком прогнозована, і вона не забарилася -  їхні чай
ки невдовзі вийшли у море.

Прикметно, що пишучи Т. Замойському про відправку на Запорожжя корон
ного підскарбія, С. Жолкевський наголошував, що не бачить жодної можливості 
утримати 1620 р. козаків від морського походу -  мовляв, хоч дати їм жолд, хоч не

1 Я. Бородавка до Сигізмунда III, 7. ПІ 1621 // Мицик Ю. Два листи гетьмана Нероди 
(Бородавки). Додатки. -  С. 438.

2 Сласький до С. Жолкевського, 26.VI 1620 // ВМлека Яасг. -  Шфв. № 2. -  Б. 504.
524



Частина друга. Відновлення православної церковної ієрархії...

дати, а з таким зверхником, як Я. Бородавка, вони не відмовляться піти на море1. 
Однак такі розмірковування С. Жолкевського навряд чи були чимось іншим, аніж 
звичайнісінькою риторикою, і не відображали його справжніх намірів. Адже він, 
беперечно, не збирався утаємничувати Т. Замойського у свій план “зачіпної” війни
з Туреччиною, в якому не останню роль мав відіграти козацький флот (як зазнача
лося, кількома тижнями раніше коронний гетьман радив королю дати запорожцям 
волю у їхніх морських нападах на турків). Не дивно, що і в своєму листі до 
Т. Замойського від 4 серпня 1620 р. С. Жолкевський, дотримуючись воєнної таєм
ниці, жодним словом не обмовився про молдавську експедицію, приготування до 
якої на той час ішли повним ходом. Що ж до грошей, про які від імені С. Жолкев
ського козакам говорив коронний підскарбій, то, у кінцевому підсумку, невдовзі їх 
виплатили лісовчикам2.

Якщо С. Жолкевському загалом було нескладно підштовхнути козаків до мор
ського походу проти турків, то у питанні про залучення їхніх сухопутних сил до 
молдавської експедиції коронного війська він явно вбачав для себе проблему, яка, 
судячи з усього, полягала насамперед у тому, що на чолі Війська Запорозького 
стояв неугодний правлячому політичному режиму Речі Посполитої гетьман Я. Бо
родавка. А проте польська влада, все ж, вирішила “затягнути” на молдавську війну 
українських козаків. Причому їх вербування відбувалося на волості в обхід запо
розького командування.

Факт такого вербування підтвердив Сигізмунд III у листі до Я. Бородавки -  на 
Запорожжі цей лист отримали 28 лютого 1621 р. Король звинуватив запорозьких 
провідників у саботуванні цього заходу, оскільки від імені Війська Запорозького 
по містах було публічно оголошено про заборону приєднуватися до польського 
війська. Я. Бородавка визнав, що в той час до козаків справді було звернення запо
розького командування з попередженням їх про неприпустимість самовільно під
німати корогви на знак воєнного “затягнення” та створення полків. Причому це 
було зроблено, мовляв, із добрими намірами -  щоб через свавільників усе Військо 
Запорозьке не потрапило у королівську немилість (“не робили жодного оголошен
ня по містах та заборони приєднуватися до військ В[ашої] Королівської] 
С[вітлості], окрім нагадування своїм товаришам, щоб без нашої відомості обли
шили [формування] свавільних полків та підняття корогв, чим неодноразово спри
чиняли неласку В[ашої] Королівської] С[вітлості]”).

Виправдання Я. Бородавки перед Сигізмундом III навряд чи були щирими. Він 
прийшов до влади у Війську Запорозькому на хвилі масового невдоволення коза
ків умовами Роставицької угоди і не збирався виконувати її пункти, що прямо су
перечило антикозацькій політиці польської влади. Через це радикально налашто
ваного запорозького гетьмана важко запідозрити в тому, що забороною волосним 
козакам створювати без його відома затяжні підрозділи він хотів догодити центра

1 С. Жолкевський до Т. Замойського, 23.УІІ 1620 // Ьівіу Біаішіахуа 2бНсіе\У8кіе£0. 1584- 
1620.-Б . 146.

2 Мсдтзкі Я. Ор. сії. -  Б. 70,73.
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льному уряду. Навпаки, такі дії перешкоджали мобілізаційним планам польської 
влади -  про це змушений був констатувати сам король. Про справжню спрямова
ність відповідних заборонних наказів запорозького керівництва не міг не знати
і Я. Бородавка, який, утім, у своєму листі до Сигізмунда III удавав, що, отримавши 
від коронного гетьмана наказ про виготовлення морських човнів, козаки на Запо
рожжі аж до глибокої осені нічого не знали про молдавську виправу коронного 
війська. Тим часом правдою було те, що вони у той час не отримали ніяких пові
домлень ні від короля, ні коронного гетьмана, ані грошей від урядових комісарів 
на свято св. Іллі згідно з умовами Роставицької угоди1.

Оскільки в ті часи жоден запорозький гетьман, у тому числі Я. Бородавка, не 
міг повністю контролювати волосне козацтво, то С. Жолкевському, попри усі за
борони провідників Війська Запорозького, вдалося завербувати потрібну йому кі
лькість українських козаків. Напевно з них був сформований полк чисельністю 
1600 осіб. У війську С. Жолкевського козаків цього полку називали “пеняжними”, 
тобто найнятими за гроші (“Когакоху ріпіегпусЬ 1600”)2.

Отже, вербувальникам коронного гетьмана вдалося набрати в Україні принай
мні полк “пеняжних” козаків. Очевидно, польське командування цим задовольни
лося, адже, за деякими даними, решті волосних козаків С. Жолкевський заборонив 
іти разом з ним у Молдавію. Прикметне свідчення щодо цього подав Станіслав 
Замойський, який 21 вересня 1620 р. писав Томашу Замойському: “багато козаків 
із міст свавільно виїхали за військом (С. Жолкевського. -  Я. С.), яких потрібно 
покарати через те, що було заборонено, аби жоден не виїжджав”3 Судячи з усього, 
коронний гетьман пішов на такий крок через те, що не бажав, аби його супрово
джували в поході непідконтрольні йому козацькі ватаги.

19 серпня, тобто за кільканадцять днів до початку молдавської експедиції, Си- 
гізмунд III надіслав С. Жолкевському інструкції щодо участі у турецькій війні за
порозького війська. З них випливає, що король давав польському головнокоман
дувачу свободу дій у цій сфері. Водночас Сигізмунд III висловив йому настійні 
рекомендації щодо використання у майбутній воєнній кампанії запорозького фло
ту та сухопутного козацького війська. Король виходив із того, що через високий 
ступінь бойової готовності турків на Чорному морі немає сенсу посилати проти 
них великі сили запорозького флоту. Натомість у цей момент, або ж пізніше, по
трібно організувати невелику козацьку виправу на море, щоб завдати противнико
ві “чимало страху та шкоди”. Що ж до сухопутного запорозького війська, то Сигі
змунд III хотів його використати так, щоб убити двох зайців: по-перше, не допус
тити збитків від козаків на волості, по-друге, скувати татарські сили боями із за
порожцями. На думку короля, обох цих цілей можна було б досягти, якщо відпра

1 Я. Бородавка до Сигізмунда III, 7.ІІІ 1621 .-С.438.
2 Склад війська С. Жолкевського, що взяло участь у Цецорській битві 1620 р. // Biblioteka 

starozytna pisarzy polskich / Zebral К. Wl. Wojcicki. -  Warszawa, 1854. -  T. 4. -  S. 207.
3 Цит за: Suwara F. Op. cit. -  S. 83.
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вити козацьке військо під Білгород. Через це він пропонував С. Жолкевському 
терміново налагодити контакт із запорозьким гетьманом1.

Як бачимо, у війні з Османською імперією, план якої визрів у наближених до 
Сигізмунда НІ колах, король відводив запорозькому війську допоміжну, другоряд
ну роль. Тобто, при королівському дворі вважали, що коронне військо здатне са
мостійно досягти поставлених перед ним стратегічних цілей у Молдавії. Можливо, 
королівські інструкції, про які йдеться, надійшли до С. Жолкевського із запізнен
ням. Не виключено і те, що він із тих чи тих причин не вважав за потрібне 
зв’язуватися з Я. Бородавкою. Хоч би там як, а коронне військо рушило у Молда
вію без запорожців. Тільки 24 вересня, коли становище поляків під Цецорою стало 
вельми загрозливим, С. Жолкевський видав універсал, закликаючи козаків спішно 
іти на допомогу його війську (“прибувайте до нас якнайшвидше -  запорозькі коза
ки та інші, які готові до [надання] підкріплення”)2

Тим часом Сигізмунд III не обмежився надісланням С. Жолкевському інструк
тивного листа від 19 серпня 1620 р. щодо залучення запорозьких козаків до поль
сько-турецького воєнного конфлікту 1620 р. Король постановив відправити до 
запорожців свого посланця, аби підняти їх на допомогу коронному війську. Збе
рігся початковий варіант інструкції для цього посланця, у тексті якої є пропуски 
для запису імені особи, яка мала поїхати на Запорожжя, а також дати. Цей доку
мент, очевидно, був написаний якщо не безпосередньо перед вторгненням польсь
кого війська у Молдавію, то на початку цієї воєнної експедиції. Адже у ньому не
має вказівок на критичне становище сил С. Жолкевського у Молдавії, утім, як і на 
те, що вони перейшли молдавський кордон. Королівському посланцеві, залежно 
від ситуації, належало спрямувати козаків або до війська С. Жолкевського, або ж 
туди, “куди накаже й[ого] м[илість] гетьман (коронний гетьман. -  П. С.)” Не ви
ключено, що в останньому випадку складачі інструкції мали на увазі морський 
похід козаків проти турків.

Посланець із Варшави повинен був повідомити запорожцям, що “коронний 
неприятель” вторгнувся у Молдавію, яка “є під обороною” польського короля, 
й існує загроза його нападу на коронні землі. Щоб заохотити козаків до походу, їм 
пообіцяли грошову винагороду. Оскільки у державній скарбниці вже не було чим 
платити запорожцям, то посланцеві Сигізмунда НІ замість грошей дали напучення, 
як без жодних коштів спонукати їх виконати королівський наказ. Отже, королівсь
кий представник мусив пояснити свій приїзд на Запорожжя з пустими руками тим, 
що, мовляв, дуже поспішав, а головні свої зусилля спрямувати на підігрівання 
у козаків патріотичних почуттів. Апелюючи до їхньої моральної свідомості та по
чуття громадянського обов’язку, він мав нагадати їм про універсальний природ
ний закон, згідно з яким навіть тварини, не кажучи вже про людей, захищають 
своє житло від ворога. Через це обов’язок козаків, як свідомих синів своєї вітчиз-

' Сигізмунд III до С. Жолкевського, 19.VIII 1620 // ІЬіА -  Б. 84, рге. 2.
2 Цит. за: Лмдгд Я Ор. сії. -  Б. 84, ріг. 2.
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ни, -  стати грудьми на її захист: “Тим паче вам, -  зазначалося у цьому документ- 
ті, -  [які] народилися і виховалися у своїй вітчизні, належить ставати за неї, нале
жить довести їй, яка з вас може бути оборона”1 Прикметно, що ще 1600 р. до 
запорожців приїздив посланець Сигізмунда III Станіслав Сєраковський, озброєний 
подібною тирадою2 Звідси напрошується висновок, що наприкінці серпня або 
на початку вересня 1620 р. у королівській канцелярії готували послання Сигізмун
да III до козаків Війська Запорозького, спираючись на старі переговорні стратегії 
та риторичні штампи.

Попри творчі зусилля, що їх автори цієї інструкції доклали до її написання, 
посланцеві Сигізмунда III так і не довелося скористатися згаданим документом на 
практиці. До цього вочевидь спричинився стратегічний прорахунок короля, який 
не поспішав посилати запорожців у Молдавію, аж поки коронне військо не потра
пило там у халепу. Пояснюючи причини, через які козаки не пішли на допомогу 
С. Жолкевському ні кінно, ні водним шляхом, Я. Бородавка звертав увагу Сигіз
мунда III на те, що відповідний королівський наказ принесли на Запорожжя якісь 
чигиринські селяни аж глибокої осені -  на початку “руського посту”, тобто 
різдв’яного або пилипівського посту (тривав із 15 листопада по 25 грудня (з 25 
листопада по 4 січня за н. ст.). Причому чигиринські селяни-листоноші віддали 
козакам не тільки королівське послання, а й листа від чигиринського підстарости, 
в якому той давав їм знати про розгром польського війська у Цецорській битві та 
про загибель С. Жолкевського3

Отже, політика вичікування, якої дотримувалися Сигізмунд НІ та С. Жолкев
ський щодо залучення запорожців до молдавської воєнної кампанії коронного вій
ська, власне брак в офіційної Варшави політичної волі піти на конструктивне спів
робітництво з радикально налаштованим Я. Бородавкою, який так чи так чинив 
реальний спротив мобілізаційним заходам польської влади в Україні, в кінцевому 
підсумку обернулися фатальними наслідками для коронного війська у Молдавії.

' Інструкція королівському посланцеві до Війська Запорозького, 1620 // Мицик Ю. Два листи 
гетьмана Нероди (Бородавки). Додатки. -  С. 441.

2 Посольство С. Сєраковського до запорожців, 28.V 1600 // ВМоІека ^ іе і. -  Икре. 
№2/1952.-8.391.

3 Я. Бородавка до Сигізмунда III, 7.ІІІ 1621. -  С. 438.
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Розд іл  IV

ПРАВОСЛАВНЕ КОНФЕСІЙНЕ ПИТАННЯ 
У ПОЛІТИЦІ ОФІЦІЙНОЇ ВАРШАВИ ТА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО

(січень -  травень 1621 р.)

1. Реакція польської влади на поразку в Цецорській битві 
та відновлення православної церковної ієрархії

Після Цецорської битви для Речі Посполитої зросла загроза великої війни з Ос
манською імперією. У протидії очікуваній турецькій агресії багато хто у Варшаві 
сподівався на підтримку європейських володарів, насамперед австрійських Габсбур- 
гів. Проте польських політиків та дипломатів щодо цього чекало гірке розчарування. 
Досить швидко з’ясувалося, шо насправді ніхто не збирався реально допомагати 
Польщі. Фактично країна залишилася сам на сам із могутньою східною імперією.

Неабияк налякана перспективою турецько-польської війни шляхта зібралася 
на сейм, який розпочав свою роботу 3 листопада 1620 р. Його учасники, притис
нуті надзвичайними обставинами, ухвалили податок (побір), що увосьмеро пере
вищував звичайний1 Однак це мало рятувало справу. Адже коштів, які ще тільки 
належало зібрати згідно з ухваленим сеймом поборовим універсалом, бракувало 
для організації справді надійної оборони.

Під час роботи сейму випливло питання про залучення запорозьких сил для 
відсічі армії Османа II, яка збиралася напасти на Річ Посполиту. 10 листопада Си
гізмунд III звернувся з листом до Єрусалимського патріарха Феофана. У ньому 
король повідомив свого адресата про цецорську поразку польського війська та 
підготовку країни до війни з Туреччиною. Просив патріарха зважити на те, що 
турецька загроза нависла не тільки над Польським королівством -  вона існує та
кож для “усього християнства” Відтак Сигізмунд III сподівався за допомогою 
Феофана умовити запорожців “покірно і слухняно” виконати королівську волю, 
тобто виступити назустріч ворогу. Король повідомив, що про подробиці цієї спра
ви він поінформує Єрусалимського патріарха через свого дворянина Б. Обалков- 
ського. Напевно за погодженням з Сигізмундом III, Краківський католицький єпи
скоп Мартин Шишковський і собі написав листа Феофанові. Він компліментарно 
оцінив його діяльність як таку, шо спрямована на зміцнення християнської віри. 
Наголосив на великому авторитеті патріарха серед запорожців і закликав його 
спонукати їх засвідчити свою вірність королю у грізну годину воєнної небезпеки 
та піднятися проти “поганства” на захист святої віри і за цілісність Вітчизни2

1 Поборовий універсал, ухвалений на варшавському вальному сеймі 1620 р. // Уоїшпіпа 
1е{5ііт. -  Т. З.-Б. 187.

2 М. Шишковський до ФеофанаIII, 1.ХІІ 1620//УегіЯсагіапіє\ушпо5сі, 16.УІ 1621.-8.28-29.
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Королівський дворянин зустрівся з Феофаном у Києві. Єрусалимський патрі
арх, ознайомившись з адресованим йому листом Сигізмунда III та поспілкував
шись з Б. Обалковським, 17 січня 1621 р. із Трахтемирова звернувся з грамотою до 
запорожців. Прикметно, що ще до цієї події він перебував у Києві, що підтверджує 
його грамота Київському братству1 Напевно текст грамоти до запорожців він під
готував ще у Києві. Адже у Трахтемирові для цього йому бракувало часу: виїхав
ши вранці 17 січня з Києва, він міг добратися санним шляхом до Трахтемирова 
у кращому разі під вечір, де на нього вже чекали запорожці. Хоч би там як, а Фео
фан вочевидь мав можливість обговорити у Києві королівське звернення до Єру
салимського патріарха з представниками новопоставленої ієрархії.

До чого зводилася патріарша грамота запорожцям від 17 січня 1621 р.? Фео
фан звернувся до гетьмана, полковників, сотників, осавулів, отаманів, а також усіх 
козаків Війська Запорозького, закликавши їх дати відсіч очікуваному турецькому 
нападу на Річ Посполиту. Причому він активно експлуатував актуальні у системі 
цінностей запорозької спільноти поняття і категорії, пов’язані з виконанням ри
царського обов’язку заради спільного блага, морально значущим статусом “коза
цьких предків”, боротьбою проти “Господнього християнського неприятеля”, за
хистом Вітчизни від ворога, а також бойовою славою запорожців та їхньою вірніс
тю польському королю.

Однак чи не найважливіший аргумент Єрусалимського патріарха на користь 
виступу козаків Війська Запорозького проти турків був викладений у такому ури
вку його грамоти: “За охочу і знамениту вашу послугу легко отримаєте від найсві
тлішого короля, вашого володаря, [те], що підняту нами у вашій Є[вятій] Руській 
Церкві ієрархію, а саме -  висвячених нами митрополита і єпископів на місце [тих, 
які] відпали від С[вятої] Апостольської Константинопольської Столиці, [він] своїм 
королівським дозволом і привілеями укріпить та зміцнить. Про що мусите своїми 
наполегливими проханнями пильно і дуже пильно клопотатися [перед] найсвітлі
шим королем, вашим володарем”2

Як бачимо, Феофан давав зрозуміти запорожцям, що визнання Сигізмундом III 
висвячених ним православних архієреїв є майже залагодженою справою. Для цьо
го козакам потрібно, по-перше, піти на турецьку війну, а по-друге, не забути звер
нутися до короля з відповідним проханням. Тим часом теми швидкої легалізації 
королем православної церковної ієрархії немає у листі Сигізмунда III до Феофана 
від 10 листопада 1620 р. Щоправда, король у ньому зазначив, що його посол 
Б. Обалковський при зустрічі з Єрусалимським патріархом передасть йому усно 
якусь інформацію щодо участі козацького війська у відсічі армії Османа II. Звідси 
напрошується думка, що Єрусалимський патріарх не фантазував стосовно офіцій

1 Благословенна грамота Єрусалимського патріарха Феофана Київському Богоявленському 
братству, 7 (17). І 1621 // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних 
актов. -  Отд. 1. -  Т. 2. -  С. 85.

2 Грамота Єрусалимського патріарха Феофана козакам Війська Запорозького, 7 (17). 1 1621 // 
УегіАсаіїа піехуішіовсі, 16. VI 1621.-8.28-29.
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ного визнання польською владою нових ієрархів Православної церкви -  мовляв, 
для цього варто тільки козакам засвідчити свою слухняність королю та поклопо
татися перед ним про православних архієреїв. Очевидно Б. Обалковський щодо 
цього таки передав Феофану певні королівські запевнення.

Якщо це так, то стає зрозумілим, що вже під час роботи сейму 1620 р. Сигіз- 
мунд III знав про фактичне відновлення вищої православної церковної ієрархії 
(тим паче, що про це публічно заявили на сеймі представники Віленського братст
ва). Відтак це змусило короля, який перебував під враженням недавньої катастро
фічної поразки польського війська у Цецорській битві, ухильно та в усній формі -  
через Б. Обалковського, дати сигнал Єрусалимському патріарху, а через нього 
і запорожцям, що він не виключає можливості за певних умов легалізувати ієрар
хію Православної церкви. Очевидно через ці непевні обіцянки Сигізмунда III се
ред православних ще до кінця роботи сейму поширилися чутки про нібито прий
няте королем рішення затвердити новопоставлених православних архієреїв на їх
ніх діоцезіях, усунувши звідти уніатів. Принаймні так стверджувала уніатська сто
рона1. Представники ж православних заперечували свою причетність до творення 
подібних чуток2. Проте з офіційної Варшави напевно таки було подано певний 
політичний сигнал, який спричинив поширення серед православних настроїв очі
кування швидкого визнання польською владою відновленої 1620 р. православної 
церковної ієрархії. На це доволі промовисто вказує наведений вище текст грамоти 
Феофана до запорожців із відповідними багатообіцяльними авансами.

Прощаючись на молдавському кордоні, у Буші, зі своїми провідниками, яких 
послав гетьман Я. Бородавка -  полковником П. Сагайдачним, сотниками та коза
ками “добірного полку рицарських людей”, Феофан під час церемонії цілування 
патріаршої руки вважав за потрібне ще раз наголосити на виконанні запорожцями 
свого рицарського обов’язку в час, кож над Річчю Посполитою нависла воєнна 
небезпека від турків. Через свого перекладача він говорив козакам про тяжке 
й нестерпне для християн “поганське ярмо”, від якого їм належить уберегти “милу 
Вітчизну, а в ній -  і самих себе”3

Діяльність Єрусалимського патріарха у такій своєрідній ролі глашатая волі 
польського короля специфічно оцінив Сигізмунд III. 1 лютого 1621 р. він письмо
во звернувся до міського магістрату Полоцька. У своєму листі Сигізмунд III ого
лосив Феофана турецьким шпигуном і псевдопатріархом, а М. Смотрицького та
І. Борецького -  особами, які без королівського дозволу, незаконно, прийняли від 
турецького агента Феофана архієрейське висвячення з тим, щоб у воєнний час чи
нити в країні бунти й заколоти. В разі появи цих осіб у Полоцьку Сигізмунд III 
наказував їх схопити та покарати за судовим вироком, подавши тим самим добрий 
урок для інших зрадників та шпигунів.

1 Ботоіа \vina. -  Б. 495.
2 ОЬогопа уегійсасіеу. -  \Vilno, 1621 // Архив ЮЗР. — К., 1887. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 431.
3 Уегійсаиа піешіппош, 16.VI 1621.-8.28-29.
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Магістратська печаткам. Полоцька. 1621-1691 рр.

6 лютого король видав універсал до воєвод, каштелянів та інших урядників 
Великого князівства Литовського. Цей документ буквально повторював зміст ко
ролівського листа до полоцького магістрату від 1 лютого. Утім, в універсалі було 
зроблено невелике доповнення, згідно з яким репресії поширювалися також і на не 
названих персонально спільників М. Смотрицького та І. Борецького. Литовський 
канцлер Лев Сапєга скріпив обидва королівські документи державною печаткою 
Великого князівства Литовського. Водночас, побоюючись заворушень на релігій
ному ґрунті, він рекомендував уніатському митрополитові Йосифу Веляміну Рур
ському не поспішати негайно виконувати їх. Через це принаймні до квітня вони не 
мали широкого публічного розголосу1.

У згаданих вище листі Сигізмунда III від 1 лютого та його універсалі від 6 лю
того 1621 р. впадає в очі одна прикметна деталь. Ці документи, у яких ідеться про 
арешт М. Смотрицького та І. Борецького і суд над ними, адресовані литовським 
урядам. Оскільки І. Борецький перебував в Україні -  так само, як і патріарх Фео
фан та переважна більшість висвячених ним православних єпископів, то королів
ський гнів фактично був спрямований проти одного М. Смотрицького. Лише він 
перебував у той час на території Великого князівства Литовського. Причому йому, 
як Полоцькому православному архієпископу, надав притулок троцький підкоморій 
Богдан Огінський у своєму маєтку Св’є, за п’ять миль від Вільно. Там був право
славний чоловічий монастир, підпорядкований Віленському монастирю Святого 
Духа. До Св’є було перенесено Віленську братську друкарню, у якій ще 1619 р. 
М. Смотрицький надрукував свою визначну працю “Граматика”2

Як можна переконатися, оговтавшись після цецорської катастрофи польського 
війська, Сигізмунд III вирішив дати православним суворий урок. Водночас у своїй 
антиправославній політиці він побоювався надто різкими рухами дратувати запо
рожців напередодні турецького вторгнення в Річ Посполиту. Через це для початку 
король вирішив зайнятися наведенням потрібного йому порядку на території

1 Жукович П. Указ раб. -  Вып. 3. -  С. 97-99.
2 Там же.-С . 90,101.
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Великого князівства Литовського. Оскільки уніатське духовенство перебувало в 
розгубленості, що межувала з розпачем, адже воно усвідомлювано, що з віднов
ленням вищої православної ієрархії у нього може вислизнути грунт з-під ніг, то 
Сигізмунд III вирішив утішити уніатського митрополита Й. Рутського своїм лис
том. У ньому він відхрещувався від того, що дав згоду легалізувати новопоставле- 
них православних архієреїв.

15 лютого король звернувся з листом до віленського воєводи Я.-К. Ходкевича, 
запропонувавши йому разом з Й. Рутським і визначеними Сигізмундом III сенато
рами й урядниками, а також членами віленського гродського й магістратського 
урядів створити комісію. Вона повинна була приструнчити православних віденсь
ких міщан, попередивши можливі бунти через їхні контакти з “турецькими шпи
гунами” -  православними ієрархами. 15 березня король продовжив демонструвати 
свою жорстку лінію щодо православного конфесійного питання. Він надіслав лис
та до віленського магістрату. Сигізмунд III вимагав від нього провести судове роз
слідування і покарати православних віленських міщан, які посилали своїх пред
ставників до Феофана, а також визнали і підтримують полоцького архієпископа 
М. Смотрицького. Своїми діями вони, мовляв, підбурили багатьох людей різних 
станів, у тому числі схилили козаків до підтримки своїх злих намірів і дій.

Прикметно, що 15 березня Сигізмунд III видав універсал до всіх урядників Ко
рони Польської (отже, його дія поширювалася і на територію України), зміст якого 
фактично повторював королівський універсал до місцевих урядів Великого князівс
тва Литовського від 6 лютого 1620 р. про арешт М. Смотрицького та І. Борецького. 
Причому персоною, яка підлягала судовому переслідуванню, у ньому названо
І. Курцевича. Вже 3 квітня віденський магістрат засудив і кинув до тюрми дванад
цять найактивніших віденців -  прихильників відновленої православної ієрархії1

Отже, польська влада перейшла до доволі рішучих репресивних дій, спрямова
них на те, щоби приборкати боротьбу православних за свої конфесійні права При
чому вона оголосила про репресії персонально проти І. Курцевича, тобто єпископа, 
який мав особливо велику підтримку серед запорожців. Залишається незрозумілим, 
чим керувався в цьому разі Сигізмунд III. Не виключено, що він удався до такого 
кроку з огляду на те, що Володимирсько-Берестейська православна єпархія частково 
охоплювала територію Великого князівства Литовського, де король, судячи з усьо
го, у першу чергу хотів створити “уділ”, де б домінувала Уніатська церква.

Попри таку антиправославну політику, польська влада будь-що хотіла спря
мувати козацькі мушкети проти турецького наступу на Річ Посполиту. У справі 
агітації запорожців на турецьку війну особливо упадав Б. Обалковський. Тим ча
сом формування у Речі Посполитій затяжного війська просувалося з великими 
труднощами. У цьому переконує, зокрема, зроблена у квітні 1621 р. Я.-К. Ходке- 
вичем (був головнокомандувачем польсько-литовських сил під час Хотинської

1 Жукович П. Указ раб. -  Вып. 3. -  С. 99,101,102,107-119; Frick D. A. Meletij Smotryc’kyj. -  
Cambridge, Mass., 1995. -  Pp. 76-79.
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План м. Вільно. З атласу Г. Брауна. XVI ст. Велика магістратська
гербова печатка 

м. Вільно. 1504-1655

війни) оцінка поточних мобілізаційних заходів: “Як ми готові -  бачить сам Гос
подь Бог, про нашу гармату не чути і не знаю, з ким про те говорити. Деякі роти 
ще не взяли грошей, а сам тутешній скарб удає, що їх немає. Це такий початок, 
а що ж далі? Про німців досі не знаю і коли [про це] з’ясується. Радий був би по
слати на Україну [та] не маю кого. Пан підчаший пише і пише, прохаючи, щоб 
підганяв людей, бо іншого не тільки універсалом, а й києм не виб’єш з лежі, а ін
ший утікає з-під корогви. Бог милостивий відає, що з нами буде, якщо Й[ого] 
Королівська] М[илість] не знайде якогось іншого способу і сам своєю головою не 
рушить [проти ворога]. Мені ж немислимо буде стримати, бо і половини обіцяного 
війська не буду мати. Козаки вибралися із Запорожжя, хоче нам товариство допо
могти, щиро дай [того] Боже”1.

Як бачимо, воєнна мобілізація, до якої безпосередньо був причетний Я.-К. Хо- 
дкевич, пробуксовувала. Не вистачало грошей на формування затяжного війська, 
затягувалося створення підрозділів за іноземним зразком, не було визначеності 
з артилерією, низькими були дисципліна та бойовий дух жовнірів. Отож, залиша
лося сподіватися на допомогу запорожців.

2. Початок польсько-запорозьких переговорів та посольство 
Війська Запорозького до Снгізмунда III

Турецька воєнна загроза змусила польський уряд активізувати переговори із 
запорозькими козаками. У Варшаві великі надії покладали на дипломатичний хист

1 Я.-К. Ходасевич до Л. Сапєги, квітень 1621 р. // Жерела до історії України-Руси. - Т. 8. - С. 224.
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і пронозливість Б. Обалковського. Ще в листопаді 1620 р. за дорученням Сигіз
мунда III він відбув з Варшави до Києва, щоб там зустрітися з Єрусалимським па
тріархом Феофаном і через нього переконати запорожців битися з турками. 
28 лютого 1621 р. Б. Обалковський приїхав на Запорозьку Січ і як королівський 
посол розпочав переговори з козаками. Він ознайомив їх з волею Сигізмунда III, 
згідно з якою вони повинні були вирушити до Молдавії на з’єднання з польським 
військом для відсічі “неприятелю Святого Хреста і коронному” Попередньо ж 
запорожцям належало ударити по “поганцях” у районі Білгорода. Б. Обалковський 
вручив їм королівську корогву, під якою вони повинні були вийти проти сил 
Османа П, а також видав козакам 40 тис. злотих1. Причому ці гроші не були жол- 
дом, що його передбачали умови Роставицької угоди 1619 р. Польський уряд аси
гнував цю суму на “затягнення” козацького війська на війну з Туреччиною.

При обговоренні питання про участь у війні проти Османської імперії запоро
жці керувалися насамперед власними інтересами та стратегічними міркуваннями. 
Вони заявили королівському послові, що поточного року утримаються від морсь
ких походів, аби не розпорошувати (“не розривати”) свої сили та рушити великою 
потугою до Молдавії. Козаки говорили про початок воєнного походу проти турків 
досить ухильно: запевнили Б. Обалковського, що, мовляв, раді негайно його роз
почати, однак цьому перешкоджають погодні умови -  великі сніги. Відтак тільки- 
но зима відійде і на Дніпрі скресне крига, вони одразу виступлять на човнах 
у похід. За оцінкою королівського посла, на турецьку війну повинні були піти по
над 30 тис. козаків із ручною вогнепальною зброєю, а також 25 гарматами. 
Б. Обалковський оптимістично стверджував, що запорожці охоче пристали на його 
пропозицію надати воєнну послугу королю і Речі Посполитій, аби зупинити очіку
ваний турецький наступ2

Невдовзі інформація про польсько-запорозькі переговори надійшла до папського 
нунція в Польщі, який повідомив кардиналові Людовізі про готовність 30-тисячного 
козацького війська рушити до Молдавії. Нунцій зазначив, що якщо не все це військо, 
то принаймні значна його частина добиратиметься туди морським шляхом3

Попри те, що королівський посол у мажорних тонах представив результати 
своїх переговорів із запорожцями, насправді ще було зарано ставити крапку над 
“і” в питанні про їхню участь у турецькій війні. Адже швидкому й легкому поро
зумінню представників Війська Запорозького та центрального уряду перешкоджали 
давній конфлікт польсько-козацьких інтересів та взаємна недовіра сторін. Зовнішнім 
проявом напруги у відносинах, що існувала поміж запорожцями та офіційною Вар
шавою, були чутки в шляхетських колах про критику П. Сагайдачним правля

' Я. Нерода до Сигізмунда III, 7.ІІІ 1621. -  S. 438, 438; Відправлення козаків, травень 
1621 р. // Biblioteka PAN w Komiku. -  Rkps. № 330. -  S. 770.

Б. Обалковський до В. Лещинського, З.ІІІ 1621 // AGAD. Extranea. -  Rkps. № 107/64.
3 Плохий С. Я  Папские дипломаты о черноморских походах запорожцев накануне и в ходе 

Хотинской битвы // Торговля и мореплавание в бассейне Черного моря в древности и средние 
века. -  Ростов-на-Дону, 1988. -  С. 103.
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чого режиму Речі Посполитої. Подейкували, що цей впливовий запорозький полі
тик, повернувшися зі своїми козаками від молдавського кордону “на свої місця” 
після проводів Єрусалимського патріарха Феофана (очевидно, на початку березня 
1621 р.), узявся шпетити польську владу за її заборону запорожцям ходити в мор
ські походи, а також утиски від комісарів. “За таку відвагу не отримали нічого ін
шого, окрім тієї свободи, що воротні* тягнуть нас за шиї перед замковий уряд” -  
переповідали слова П. Сагайдачного, який ганив польський уряд за ігнорування 
воєнних заслуг запорожців та нехтування їхніми становими правами і свободами.

У шляхетському суспільстві такі звинувачення викликали неабияке роздрату
вання. П. Сагайдачному заочно нагадували: йому “випало з голови”, що “обстави
ни, які мали місце”, були спричинені діями центрального уряду, спрямованими на 
запобігання війни з Туреччиною. Тим часом козацькі напади на турків таки спро
вокували воєнний конфлікт. Відтак тепер для запорожців немає заборони на “море 
і поле”, тобто морських і сухопутних походів проти Османської імперії. “Добрі 
були посварити, добрі будьте допомогти”, -  висувала претензії до козаків шляхта, 
звалюючи на них відповідальність за розв’язання турецької війни та вимагаючи 
спокутувати свою провину у майбутніх боях з ворогом1.

Проте запорожці не поспішали ані реабілітувати себе в очах шляхетського за
галу, ані ділом підтвердити оптимістичне твердження Б. Обалковського про їхню 
велику охоту служити інтересам польського короля та Речі Посполитої на фронтах 
турецької війни, що насувалася. Щоправда, вже через кілька днів по переговорах із 
королівським послом гетьман Я. Бородавка написав листа Сигізмундові НІ, пафо
сно запевняючи його в політичній лояльності запорозьких козаків правлячому ре
жиму. Водночас він давав зрозуміти своєму адресатові, що Військо Запорозьке 
чекає від центрального уряду поступок у православному конфесійному питанні, 
а також підтвердження станових прав козаків2 У березні 1621 р. до короля відбуло 
запорозьке посольство, про яке детальніше йтиметься нижче. Тим часом зазначи
мо, що запорозьких послів Марка Жмайла, Павла Санковича (Павла з Десни) та 
Богуна Гридковича (Богуна Супруна) уповноважили заявити Сигізмунду III, що 
Військо Запорозьке виставить на війну з турками 50 тис. козаків за умови, якщо 
польська влада задовольнить їхні вимоги, насамперед визнає новопосвячених іє
рархів Православної церкви.

У тривожний час очікування турецької війни деякі представники верхівки 
шляхетського суспільства воліли поширювати інформацію про запорожців та їхні 
наміри, фактично видаючи бажане за дійсне. Зокрема, Я.-К. Ходкевич, який у кві
тні перебував у Львові, тобто далеко від Подніпров’я, де концентрувалися козаки, 
розцінив вихід їхнього війська із Запорожжя на волость як втішну для Речі Поспо
литої новину й наочне підтвердження того, що вони хочуть допомогти3, тобто ра

* Воротний -  вартовий при замковій брамі.
1 Новини з Білгорода // ВіЬІіоїека Яасг. -  Юсрв. № 8915. -  Б. 817,818.
2 Я. Нерода до Сигізмунда Ш, 7.ТП 1621.-8.438-439.
3 Я.-К. Ходкевич до Л. Сапеги, квітень 1621 р. -  С. 224.
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зом з урядовими силами заступити шлях армії Османа II. У шляхетському суспіль
стві снували чутки, в яких реальні факти перепліталися з вигадками. Стверджува
лося, шо запорожці, отримавши від урядових комісарів королівську корогву, жолд 
грошима та сукном, 23 березня склали присягу на вірність польській владі. При
чому 30-тисячне козацьке військо на чолі зі “старшим” П. Сагайдачним рушило до 
Молдавії, а 20 тис. запорожців на чайках під командуванням Я. Бородавки пішли 
на море проти турків1. Судячи з усього, до поширення таких чуток були причетні 
представники польських урядових кіл, які тим самим намагалися, з одного боку, 
вселити віру в населення Речі Посполитої у перемогу над ворогом, а з іншого -  
дезінформувати Османа II, аби сплутати його агресивні плани.

У православних колах також були не проти того, щоб робити певні політично 
забарвлені коментарі щодо готовності козаків стати на захист країни від турецького 
вторгнення. У написаній 28 травня (18 травня за ст. ст.) 1621 р. протестації право
славних ієрархів зазначалося, що за спонуканням Б. Обалковського козаки рушили 
із Запорожжя “за королівським наказом на війну з турком” Причому цю обставину 
представлено як таку, що спростовує звинувачення у шпигуванні на користь турків, 
які польська влада висунула проти Єрусалимського патріарха Феофана .

Хоч би там як, а проведені Б. Обалковським на Запорожжі переговори сприяли 
певному зближенню позицій запорозьких козаків та польського уряду щодо туре
цької війни, яка насувалася. Водночас залишалися відкритими принципові для за
порожців політичні питання. Щоб отримати на них позитивну відповідь, до коро
лівського двору поїхали козацькі посли. Остаточно ж визначитися з участю Війсь
ка Запорозького у турецькій війні повинна була загальна козацька рада.

Запорозьке посольство до Сигізмунда III

Відправлене із Запорожжя до Варшави запорозьке посольство складалося з кі
лькох осіб. їхні імена фігурують у посольській інструкції Війська Запорозького до 
короля -  “Пам’ять нашим послам Марку Жмайлу, Павлу з Десни, Супруну Богушу 
та іншим, про що мають дуже пильно домовлятися з Й[ого] Королівською] 
М[илістю]”3 Представлений у назві цього документа перелік запорозьких послів 
відкриває Марко Жмайло -  майбутній керівник козацького повстання в Україні 
1625 р. Можна припустити з такого ранжирування у джерелі козацьких послів, що 
М. Жмайло очолював посольську делегацію Війська Запорозького. Що ж до на
званих у ньому Павла з Десни та Супруна Богуша, то про цих осіб збереглася дуже 
фрагментарна інформація. Утім, є певні підстави стверджувати, що обох їх запи
сали в посольську інструкцію під козацькими прізвиськами. В листі гетьмана 
Я. Бородавки до короля Сигізмунда III від 7 березня 1621 р. в переліку запорозь

1 Новини з Варшави, 18.IV 1621 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 8915. -  S. 804.
2 Borzecki J. і in. Protestacja і pobozna jusificatja. 28.IV (8.V) 1621. -  C. 144.
3 Посольська інструкція Війська Запорозького М. Жмайлу та іншим послам, березень 

1621 p .-S . 1.
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ких послів, окрім М. Жмайла, наведено, очевидно, справжнє іменування Павла 
з Десни -  Павло Санкович, а також Супруна Богуша -  Богуш Гидкович1.

Про що ж М. Жмайлові та його товаришам потрібно було “дуже пильно домов
лятися” з королем? Головною темою переговорів, безперечно, мало стати православ
не конфесійне питання. Перший із шести пунктів запорозької посольської інструкції 
сформульовано так: “Щоб спричинені унією баніції і всілякі правові процеси як 
у Польській Короні, так і Великому к[нязівстві] Литовському і Руському проти на
шої нації, руського народу, велено відмінити віднині і навічно та повернено церкви”

Вимога відмінити судові переслідування православних, породжені уніатсько- 
православним конфліктом, а також повернути православній стороні захоплені уні
атами церкви окреслила широкий надстановий горизонт політичних орієнтацій 
запорожців. Адже по суті вони взяли на себе роль оборонців конфесійних інтере
сів православного населення усієї Речі Посполитої. Прикметним є також ідейний 
інструментарій, яким оперували запорожці, висуваючи цю вимогу. На відміну від 
домінуючих у політичній свідомості польської шляхти уявлень про Річ Посполиту 
як державу двох політичних народів -  польського та литовського, козаки сприй
мали руський народ як ще один, поряд з цими народами, політично емансипова- 
ний народ-націю. Причому в посольській інструкції зроблено акцент на Руському 
князівстві. Очевидно в цьому разі йшлося не тільки про розширену назву Велико
го князівства Литовського (Велике князівство Литовське, Руське й Жемантійське), 
а й про те, що Руське князівство розглядалося як своєрідний “знак” політичної 
суб’єктності руського народу. Такий напрям політичного мислення вочевидь мав 
своїм першоджерелом так звану руську ідею, авторами якої були високоосвічені 
представники тогочасного православного духовенства. Серед іншого, це опосере
дковано сигналізує про причетність до написання запорозької посольської інстру
кції насамперед І. Борецького.

У другому пункті зазначеного документа козаки вимагали від короля “одноча
сно підтвердити в духовній владі” православних архієреїв, яких висвятив Єруса
лимський патріарх: Іова Борецького, Ієзекиїла Йосипа Курцевича, Мелетія Смот
рицького, Ісайю Копинського, Ісакія Борисовича та Паїсія Іполитовича. Політична 
гострота цієї вимоги була цілком очевидною, оскільки польська влада багнетами 
зустріла звістку про висвячення, яке патріарх Феофан здійснив в Україні.

Третій пункт запорозької посольської інструкції до польського короля, на від
міну від двох попередніх, було сформульовано, на перший погляд, політично ней
трально. Отже, козаки хотіли, щоб Сигізмунд III дозволив Війську Запорозькому 
відновити та оздобити Софійський собор у Києві. Тим часом цей собор формально 
перебував в руках уніатів. Відтак задоволення королем згаданого прохання запо
рожців на практиці означало б закріплення Софійського собору за православною 
митрополією.

1 Я. Нерода до Сигізмунда Ш, 7.ІІІ 1621 // Мицик Ю. Два листи гетьмана Нероди (Бородав
ки). Додатки. -  С. 439.
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Четвертий пункт документа, що його розглядаємо, завершував список кон
кретних конфесійних вимог, які козаки висували до короля: “Щоб велено уніатам 
одночасно відступитися від духовних церковних маєтків, які одвічно належали 
людям щиро грецької релігії, а також скинуто тих [уніатів] з руських ший щодо 
духовної влади” Тобто, фактично йшлося про позбавлення уніатського духовенс
тва церковних прибутків, а також заборону їм поширювати свою духовну владу 
над православними мирянами. Звісно, що в разі набуття чинності цього пункту 
Уніатській церкві у Речі Посполитій було б завдано нищівного удару, а Правосла
вна церква зміцнилася б економічно, організаційно та з правового погляду.

П’ятий пункт посольської інструкції Війська Запорозького до короля був єди
ним, в якому козаки порушували питання про зміцнення та розширення своїх ста
нових прав і привілеїв. У ньому висувалася вимога, щоб король підтвердив їм 
“стародавні вольності і криваві данини, заслужені [і] надані предками Й[ого] 
Королівської] М[илості] та від самого Й[ого] Королівської] М[илості] за старі 
вислуги, з примноженням для охоти нових. А коли б найсвітліший король, наш 
пан, зволив не забути відзначити своїх слуг і підніжків якою-небудь вакансією 
староства на Україні для утримання заслужених [козаків] і калік, [то] охочіше зо
бов’язані [були б] за здоров’я і цілісність Польської Корони та усієї Речі Посполи
тої не жаліти усіх наших сил -  коли ж бо ніколи не жаліли і нашу вірну покір
ність... засвідчувати ніколи не відмовлялися, не відмовляємося і в подальшому 
обіцяємо не відмовлятися”

Як бачимо, цей пункт запорозької посольської інструкції просякнутий тради
ційною для козаків політичною риторикою, що зводилася до теми воєнних заслуг 
та жертовності запорожців на ниві громадянського служіння Речі Посполитій, 
етикетними запевненнями у вірності польському королю й безмежній готовності 
йому служити. За цієї риторикою крилася єдина мета: закріпити за козаками “ста
родавні” станові права та привілеї і домогтися від польської влади надання для 
себе нових вольностей. Отож, борючись за “старовину”, запорожці насправді явно 
розраховували нейтралізувати антикозацькі постанови урядових комісій останніх 
років. Що ж до вимоги надати їм нові вольності, то вона вирізнялася вельми висо
ко піднятою планкою їхніх соціально-станових і політичних претензій. Ідеться, 
власне, про бажання козаків отримати у держання те чи те вакантне українське 
староство. У Речі Посполитій саме король мав прерогативу роздавати старостин- 
ські уряди. Відомо, що охочих отримати староства завжди вистачало, оскільки 
вони приносили великі прибутки тим, хто їх посідав. Причому твердим правилом 
було те, що на старостинські уряди могли претендувати винятково особи шляхет
ської гідності. Звідси впливає, що зроблена у посольській інструкції Війська Запо
розького заявка на одержання староства так чи інакше відображала у політичній 
культурі козаків орієнтацію на зрівняння у станових правах зі шляхтою.

У шостому, останньому пункті козацької посольської інструкції окреслено 
найважливіші політичні умови участі запорожців у війні проти турків. Отже, до 
відома Сигізмунда III було доведено, що запорожці без зволікання можуть виста
вити на війну з турками 50-тисячне військо у повній бойовій готовності, якщо
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офіційна Варшава погодиться з вимогами запорожців та визнає (“затвердить”) 
нововисвячених православних ієрархів -  насамперед митрополита І. Борецького та 
І. Курцевича, якого в документі названо “нашим трахтемирівським архімандри
том”. Якщо ж ні, то козаки попереджали, що Військо Запорозьке не коритиметься 
королівським наказам і не стане на захист Польщі під час турецького вторгнення 
(“Якщо це одержимо, [то] обіцяємо зараз виступити проти неприятеля Святого 
Хреста при усій [своїй] готовності -  у п’ятдесят тисяч, а якщо не отримаємо пев
ного затвердження, мусили б залишитися у своїх кордонах”)1

Отже, ранньої весни 1621 р. запорожці використали загрозу турецької війни 
для Речі Посполитої, аби домогтися від центрального уряду насамперед доволі 
істотних політичних поступок щодо православного конфесійного питання. Мож
ливість своєї участі в турецько-польській війні, що насувалася, вони жорстко 
ув’язали з готовністю офіційної Варшави задовольнити їхні вимоги.

3. Суспільні настрої та політичні процеси в Україні 
напередодні турецько-польської війни

Загроза масштабного турецького нападу на Річ Посполиту, вірогідність якого 
після Цецорської битви 1620 р. ставала дедалі реальнішою, явно не додавала спо
кою населенню країни, в тому числі мешканцям українських земель. Поширене 
серед далеких від політики людей передчуття турецько-польської війни робило їх 
сприйнятливими до різних страхів та соціальних фобій. Водночас наявність зов
нішньої воєнної загрози не притлумила внутрішньополітичне життя в країні, зок
рема політичні пристрасті навколо православного конфесійного питання.

Три Сонця на небосхилі та криваві дуги на північ і південь

Чутки про турецько-польську війну, яка невдовзі спалахне, у багатьох в Україні 
породжували почуття тривоги і непевності. У ті часи люди з острахом спостерігали 
за різними природними явищами, вбачаючи у них зловісних провісників майбутніх 
нещасть. Особливо вражали усіх землетруси, комети та сонячні затемнення. Освіче
на публіка мала про них певне уявлення. Приміром, для обізнаних не був секретом 
механізм сонячних затемнень. Як писав 1620 р. Каліст (Касіан) Сакович, “Місяць як 
тіло -  непрозорий, бо коли б був прозорим, то ніколи б не було затемнення Сонця, 
яке трапляється тоді, коли Місяць стоїть між Землею і Сонцем”2.

Утім, тогочасні астрономічні уявлення загалом залишалися фактично на рівні 
півторатисячолітньої давнини. На ці уявлення навряд чи істотно вплинула геліоцен
трична теорія Всесвіту Миколая Коперніка (1543), а тим паче новітні відкриття Га-

1 Посольська інструкція Війська Запорозького М. Жмайлу та іншим послам, березень 
1621 р. — Б. 1,2.

Сакович К. Арістотелевські проблеми. -  Краків, 1620 // Пам’ятки братських шкіл на Украї
ні. Кінець XVI -  початок XVII ст. Тексти і дослідження. -  К., 1988. -  С. 348.
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лілео Галілея, зроблені 1610 р. за допомогою винайденого ним телескопа. Не тільки 
у першій чверті XVII ст., а й значно пізніше на будову Всесвіту дивилися очима 
Птоломея Александрійського (бл. 90 -  бл. 160 рр.). Домінувало переконання, шо 
Земля перебуває у центрі кулеподібного Всесвіту, а навколо неї крутяться особливі 
сфери з небесними тілами. Навіть на початку XVIII ст. в одному з рукописних збір
ників ішлося про те, що посеред круглого, як яблуко, Всесвіту розміщена Земля. Над 
нею по першому небу “ходить” Місяць, розміром “як увес свет сей -  от моря до мо
ря”, по другому небу -  Сонце, шо вдвічі більше від Місяця, а найвище, по третьому 
небу -  зорі, кожна з яких за своїми розмірами вдвічі перевищує Сонце1.

Як видається, у грозовій атмосфері переддня турецько-польської війни навіть 
найосвіченішим людям при спогляданні тих чи тих космічних явищ на думку спа
дали не так праці з античної космографії, як те, що це Божі знамення. Такий на
прямок думок задавався світоглядом та соціально-психологічними орієнтаціями, 
що домінували в українському суспільстві першої чверті XVII ст. Адже у цей час 
люди у своїй масі все ще залишалися під великим впливом характерного для серед
ньовіччя складу мислення, а також ідейного багажу та ментальності. Це означало, 
що для них, як і для людей західноєвропейського середньовіччя, важливим ін
струментом сприйняття дійсності був символізм. У світі, який оточує, зазвичай 
бачили не тільки прояви реальності. Відтак за його об’єктами та явищами дошуку
валися прихованого, символічного змісту. Звідси, між іншим, велика популярність 
у середні віки “бестіаріїв” -  творів, що тлумачили тваринний світ, “лалідаріїв” -  
тлумачень “мінералогії”, а також нумерології -  науки про містичні значення чи
сел2. У середньовічній Європі релігійне життя підживлювали різні вірування та 
обряди, витоки яких нерідко губилися у тисячолітній традиції магічних ритуалів. 
Через це не дивно, що у грозових хмарах люди воліли бачити пересування фанта
смагоричних армій -  чи то мерців, чи то лукавих демонів. Існувало переконання, 
що як війни, так і природні катаклізми, приміром урагани, спричинені втручанням 
демонів. Люди думали про кінець світу, помічаючи усюди його близькі ознаки. 
Періодично на населення накочувалися хвилі колективного містичного жаху3 
Прикметно, що і значно пізніше, у XVIII ст., населення виявляло схильність до 
різних колективних фобій. Улітку 1789 р. на значній території Франції запанувала 
паніка, яку історики назвали “великим жахом” Її підґрунтям став реальний страх 
перед голодом та масами голодних жебраків. А спровокували “великий жах” чутки 
про те, що нібито десь поблизу з’явилися орди розбійників, які усе грабують і ни
щать. Над багатьма кантонами годинами лунав тривожний дзвін -  скрізь били на 
сполох. Жінки з риданням та голосінням хапали своїх дітей і бігли у пошуках по
рятунку. Чоловіки озброювалися, барикадували вхід у село або на міст і готували

1 Збірник проповідей та повчальних статей, початок XVIII // ЛНБ. -  Відділ рукописів. -  
АСП-125. -  Арк. 35,36.

2 Борг М. А. Указ. раб. -  С. 158-166.
3 Блок М. Феодальне суспільство. -  К, 2002. -  С. 99-102.
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ся до оборони. У містах відбувалася справжня мобілізація. Кюре масово відпуска
ли гріхи, люди прощалися один з одним1.

У перші десятиліття XVII ст. в Україні також траплялися великі паніки, які іноді 
перекидалися і на польські землі. Причини масових тривог і страхів були різні. 
В їхній основі були як породжені цивілізацією загрози (страх війни), так і слабко 
вивчені людьми природні явища, які нерідко проявлялися з катастрофічною силою. 
У джерелах збереглися свідчення про масову паніку у Речі Посполитій, що прокоти
лася українськими і польськими землями після поразки коронного війська у Цецор- 
ській битві. В той час татари пройшли 4-мильним спустошливим валом по території 
України аж до Яворова. У Львівському літописі щодо цього зазначено: “не було то
го чоловіка, щоби не трвожил, навіть сам король у Варшаві у великой трвозі бул”2. 
Анонімний автор “Гінця до Польщі від стражденної Подільської землі про вторг
нення татар у 1620 р.” так описав нещастя, розпач, страх і тривогу, що охопили лю
дей у позбавленому оборони краї, яким гарцювали татарські нападники:

Що ж далі чинити, куди утечем,
Плюндрує землю і вогнем, і мечем;
Скрізь жалісний крик людський і тривога,
Рятуй, заради Бога!3

Нову паніку спричинив сильний землетрус, від якого з вікон сипалися шибки, 
зі столів на підлогу падав посуд. Землетрус відбувся десь через три тижні по це- 
цорській катастрофі польської армії та руйнівному татарському набігу на Україну. 
І знову люди “в страху були великом”4.

Тим часом багато наляканих цими подіями сучасників добре пам’ятали мину
лорічну зиму, коли на небосхилі моторошно сяяла хвостата комета. Вона з’явилася 
на небосхилі о шостій годині ранку ЗО листопада 1618 р.5 Повідомлення про неї 
зафіксоване у різних джерелах, приміром “Кроніці” 1636 р. та Острозькому літо
писці. Прикметно, що в останньому одразу після інформації про комету занотова
но таке повідомлення: “Того ж року у Острозі на замковій церкві виділи ангела 
стоячого з голим мечем”6. Автор цього літописного твору поставив в один змісто
вий ряд “звізду з хвостом”, тобто комету, та видіння ангела з оголеним мечем. 
У збудженій містичними переживаннями уяві людей подібні “знаки” вочевидь 
викликали передчуття близької війни.

1 Черткова Г. С. Ж. Лефевр. Великий страх 1789 года // История ментальностей, историчес
кая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. -  М., 1996. -  С. 210-232.

2 Львівський літопис. -  С. 104.
3 Цит за: Wisner Н. Wladyslaw IV Waza. -  Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1995. -  S. 34 (пере

клад наш. -  П. С.).
4 Львівський літопис. -  С. 104; Літописці Волині та України. -  Арк. 117 зв.
5 Sobieski J. Diariusz ekspedycji moskiewskiej dwuletniej krofcwicza Wladislawa A. D. 1617 // 

Biblioteka Czart. -  Rkps. № 2763IV. -  S. 651.
6 Острозький літописець. -  С. 135; Кройники року 1636 // Український науковий збірник. 

Видання наукового товариства у Києві. — М., 1915. — С. 29.
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Такі настрої від споглядання цієї комети охоплювали не тільки населення 
українських земель. Приміром, московський цар Михайло Федорович та його під
дані вбачали у ній лихого вісника для своєї держави, на території якої в той час 
воювали сили королевича Владислава та запорозькі козаки (“Чаяху, что сій єсть 
знаменіе къ Московскому царству, и страшахуся отъ королевича, что въ тое пору 
пришелъ подъ Москву”)1. У Польщі комета також посіяла чималий страх, про що 
свідчить лист герцога де Невера (як уже зазначено, навесні 1618 р. у Варшаві його 
представник Олівер де Маркой вступив у дипломатичні контакти із запорозькими 
послами з метою залучення козаків до хрестового походу проти Османської імпе
рії) до французького міністра П’єра Пюізіє. За відомостями, які отримав з Варша
ви від князя Альбрехта Радзівілла де Невер, на околиці польської столиці, що на
зивалася Прагою, з появою комети в повітрі виникло зображення трьох кривавих 
хрестів, у підніжжі яких була вогняна куля, на одному з них виднілося Розп’яття, а 
поряд з іншими хрестами -  піки. Невдовзі мешканці начебто побачили ще одне 
моторошне видіння, а саме -  кров, яка доходила до вікон2.

Тим часом небеса не давали людям змоги отямитися, являючи їм нові й нові 
страхітливі “знаки” та змушуючи тремтіти перед невідомим і гостріше усвідомлю
вати мізерність власного існування. 26 січня 1621 р. вражені спостерігачі в Україні 
уздріли на південному боці небосхилу “три Слонци разомъ и три дузЪ кривавых; 
одна рогами на сЕверь, другая на полудень” Очевидець, який описав цей атмосфер
ний оптичний феномен, був певен, що у такий спосіб небо попереджає людей про 
неминучу війну та кровопролиття (“знай то войну и кровопролитіе значило”)3. Таке 
тлумачення цього природного явища вочевидь поділяла більшість його сучасників. 
Адже вони на власні очі бачили і потрійне Сонце, і криваві роги дуг, повернуті на 
північ, як здавалося -  на Україну, а також на південь -  у напрямку Туреччини.

Невдовзі для багатьох з’явився ще одна причина для тривоги. 10 травня 
1621 р. відбулося сонячне затемнення. Його спостерігали в багатьох країнах, у то
му числі Речі Посполитій та Османській імперії, які готувалися до воєнного конф
лікту. Це затемнення нагнало страху на усю польську шляхту4. Сонячні метамор
фози у небесних сферах завдали певного клопоту також Осману II, однак не зляка
ли його, адже він вірив у свою щасливу зорю. По відправленні особливої молитви, 
присвяченої затемненню Сонця, султан наказав своїй армії виступити з-під Стам
була до Адріанополя, звідки вона повинна була рушити на Річ Посполиту. Попри 
непоборний завойовницький оптимізм Османа II, багато хто із забобонних 
мусульман вважали нерозважливим виступати на війну у дні, що були близькі до 
сонячного затемнення5

1 Новый летописец // ПСРЛ. -  М., 1963. -  Т. 14. -  С. 146.
2 Де Невер до П. Пюізіє, 19.ХІІ 1618// Ibid. — Fr. — Ms. 15928.-Pp. 581,581 v”
3 Літописці Волині та України. -  Арк. 117 зв.
4 Sfkowski I. I. S. Collectanea z dziejopisow tureckich izeczy do historyi polskiej shiz^cych. -  

Warszawa, 1824. -  S. 147.
5 Ibid.
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Це космічне явище спостерігали і запорожці -  потенційні противники армії, 
яку мобілізував на війну турецький султан. Проте сонячне затемнення явно не за
вадило їхнім воєнним приготуванням. Козаки готувалися до воєнної ради, на якій 
мало бути прийняте рішення про те, чи візьме Військо Запорозьке участь у туре
цько-польській війні (детальніше про цю раду йтиметься нижче).

Політична ситуація в Україні

У квітні 1621 р. польська влада розпочала гоніння за віру проти православних 
віленських міщан. Невдовзі звістка про це долетіла до України. Десь наприкінці 
квітня або на початку травня до Києва прибув посланець від лідера литовських 
протестантів -  польного гетьмана Великого князівства Литовського князя Криш- 
тофа Радзівілла. Цим посланцем був православний слуцький протопоп та пись
менник Андрій Мужиловський (батько Силуяна Мужиловського, який став спо
движником Б. Хмельницького). Він зустрівся з митрополитом І. Борецьким, зма
лювавши йому у темних барвах картину репресій, котрі спали на голови право
славних віленців. А. Мужиловський ознайомив свого співбесідника з міркування
ми К. Радзівілла щодо того, що потрібно чинити православним за такої ситуації.

І. Борецький зрозумів, що в політиці польського уряду відбувся небезпечний 
для православних поворот. Адже вперше після відновлення православної церковної 
ієрархії польська влада вдалася до прямих репресивних дій проти тих, хто підтримав 
новопоставлених архієреїв Православної церкви. Для Київського православного ми
трополита настали гарячі дні. Він розгорнув найактивнішу політичну діяльність. 
Уже 8 травня від імені І. Борецького, І. Курцевича, І. Копинського, а також усіх “ду
ховного і світського, шляхетського й міського станів руського народу” з’явилася 
звернена до короля знаменита “Протестація” Як зазначено вище, у ній було дано 
відповідь на звинувачення уніатської та урядової сторін, спрямовані проти висвяче
них Єрусалимським патріархом Феофаном в Україні архієреїв, а також обґрунтова
но справедливість цілей і практичних дій учасників руху за конфесійну свободу 
православних. Того ж дня І. Борецький написав листа до К. Радзівілла.

Напередодні Київський митрополит терміново запросив до себе для консульта
цій щодо віленських подій запорозького гетьмана. Отримавши “наказ” (гогкагапіе) 
від “нашого найстаршого пастиря”, тобто 1. Борецького, Я. Бородавка одразу виїхав 
із деякими впливовими старшинами з розташування козацького війська, яке неза
довго перед цим вийшло із Запорожжя. Весняною дорогою козацька кавалькада 
швидко прибула до Київського митрополита на конфіденційну нараду. Її наслідком 
стало узгодження політичних позицій та плану тактичних дій щодо наміру політич
ного режиму Речі Посполитої силою розв’язати конфлікт, що виник на конфесійно
му ґрунті. Судячи з усього, І. Борецький порадив Я. Бородавці письмово звернутися 
до К. Радзівілла, з яким сам Київський митрополит вже мав добре налагоджені 
стосунки. Та обставина, що 1. Борецький хотів, щоб К. Радзівілл дізнався про вироб
лені у Києві на початку травня 1621 р. рішучі плани протидії антиправославній полі
тиці польського уряду не тільки від нього самого, а й від Я. Бородавки, тобто прові
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дника запорозьких козаків, вочевидь свідчила про намір Київського митрополита 
переконати литовського гетьмана у серйозності політичних планів православних та 
реальній спроможності їх виконати.

Тим часом Я. Бородавка разом із деякими “кращими” (рггедпіеувтуїш) пред
ставниками Війська Запорозького (невідомо, чи був серед них П. Сагайдачний -  
політичний суперник чинного запорозького гетьмана) зустрівся у Києві з 
А. Мужиловським, який з “великим жалем і плачем” розповів йому про віленські 
події. Ця зустріч справила на Я. Бородавку гостре враження і напевно змусила йо
го пережити емоційне потрясіння від почутого. У своєму листі до К. Радзівілла від 
8 травня 1621 р.1 він зазначив, що “був і залишається під враженням нещирості їх 
милостей панів поляків до нас, убогих”. Звідси випливає, що запорозький гетьман 
розпізнав подвійну політичну гру польського уряду, який, з одного боку, через 
загрозу нападу на Річ Посполиту армії Османа II не шкодував різних обіцянок ко
закам Війська Запорозького, а з іншого -  вдавався до силових дій проти правосла
вних та звинувачував висвячених Єрусалимським патріархом архієреїв у держав
ній зраді, а запорожців -  у схильності до зради.
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Автограф запорозького гетьмана Якова Бородавки 1621 р.

Я. Бородавка рішуче відкидав спроби виставити козаків у такому непривабли
вому світлі, оскільки це шкодило їхній честі, славі й доброму імені -  перелічені по
няття відігравали значущу роль у системі громадянських цінностей запорожців. Ав
тор листа давав зрозуміти, що Військо Запорозьке завжди, в тому числі напередодні 
майбутньої турецько-польської війни, зберігало і зберігатиме вірність політичному 
режиму Речі Посполитої (“Військо Запорозьке від початку свого виникнення і по 
цей день не було і не буде зрадником цього чесного Королівства, а в будь-якому 
місці з будь-яким неприятелем за ті вольності ставимо і кладемо своє горло”).

1 Я. Нерода до К. Радзівілла, 28.IV (8.У) 1621. -  Б. 1.
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Я. Бородавка повідомляв К. Радзівіллу, що запорожці ухвалили взяти своєрідну 
політичну паузу, щоб дочекатися своїх послів, які у березні 1621 р. вирушили до 
Варшави. Першочерговим завданням останніх є домогтися від короля “заспокоєння 
нашої старожитньої релігії” Запорозький гетьман давав зрозуміти, що вже готовий 
до втілення у життя план протидії порушенням прав православних, ініційований 
польським урядом. Причому при виконанні цього плану передбачена співпраця 
з такою впливовою політичною постаттю у Речі Посполитій, як К. Радзівілл: “[Що
до] цієї свіжої образи нашої віленської братії, [то] взявши Бога на поміч, усе Військо 
Запорозьке певно захоче домагатися [відповіді] від цих зрадників та відступників 
уніатів. Через це принижено і покірно просимо вашу к[нязівську] м[илість], нашого 
милостивого пана: в чому ваша к[нязівська] м[илість] зможеш, в тому зволь їх 
(православних. -  П. С.) рятувати. А ми у наших проханнях до К[ороля] Й[ого] 
М[илості] -  якщо і ваша сторона також захоче чинити подання про заспокоєння сво
го віросповідання, обіцяємо стати заодно з вами”

Викладений у листі Я. Бородавки план політичних дій керівництва Війська 
Запорозького, без сумніву, був узгоджений із Київським митрополитом І. Борець
ким. Як бачимо, Я. Бородавка давав виразний політичний сигнал К. Радзівіллові 
щодо того, що козаки Війська Запорозького мають намір покарати уніатів за їхню 
участь у квітневих подіях у Вільно. Тим часом запорозький гетьман просив К. Ра
дзівілла надати православним віденцям посильну підтримку. Я. Бородавка також 
пропонував лідеру протестантів Великого князівства Литовського православно- 
протестантський союз у межах Речі Посполитої, в якому православну сторону 
представлятиме Військо Запорозьке.

Отже, можна переконатися, Я. Бородавка виходив із того, що православне кон
фесійне питання у Речі Посполитій потрібно вирішувати політично радикальними 
методами. Прикметним є й те, що, як зазначено вище, запорожці головною умовою 
своєї участі в турецько-польській війні, що насувалася, розглядали легалізацію від
новленої православної церковної ієрархії -  відповідну вимогу вони ультимативно 
висунули перед офіційною Варшавою. Загалом є очевидним, що Я. Бородавка був 
палким прихильником силового розв’язання міжконфесійного православно-уніатсь
кого конфлікту. Причому, окрім такого останнього аргументу для доведення власної 
правоти, як козацька шабля, він розраховував ще й на інструментарій політичної 
боротьби. Йдеться про його пропозицію політичного союзу православних та протес
тантів, що його запорозький гетьман запропонував К. Радзівіллу.

Як уже зазначено, Я. Бородавка написав свого листа литовському гетьманові 
вочевидь під ідейним впливом Київського митрополита. Про що ж писав К. Радзі
віллу сам І. Борецький -  ініціатор своєї травневої наради у Києві із запорозьким 
гетьманом? З його листа до литовського гетьмана від 8 травня 1621 р. випливає, 
що він, зокрема, наголошував на вірності руського народу православній церковній 
традиції, яка прийшла зі Сходу. Київський митрополит саркастично таврував про
тивників Православної церкви: називав започатковану 1596 р. церковну унію 
“фортелями, що вийшли з папської кузні”, а її фундаторів з числа православних 
ієрархів -  “виродженими пастирями”, “відступниками”, яких здолала “жадібність”
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та “жадоба панування”. Не менш ущипливими словами він картав сучасних йому 
керівників Уніатської церкви. Адже вони не змогли належно оцінити святительсь
ку місію патріарха Феофана в Україні, приїзд якого відбувся за “дивним розмис
лом всемогутнього Бога” Автора листа неабияк дратувало те, що “фальшиві лю
ди” -  уніатські архієреї -  із “злостивою безсоромністю” оголосили нововисвяче- 
них православних ієрархів зрадниками Вітчизни і неправдиво оскаржили їх перед 
королем, що спричинилося до “тиранства”.

Утім, І. Борецький не обмежився наріканнями та гнівними випадами на адресу 
нелюбих йому уніатів. Він ознайомив К. Радзівілла з контрзаходами, які розробила і, 
навіть, частково втілила у життя керівна верхівка руху за конфесійну свободу право
славних через активізовану в Речі Посполитій антиправославну кампанію, по
штовхом до якої стало відновлення ієрархії Православної церкви. В розрізі цих по
дій І. Борецький назвав слушною пораду К. Радзівілла написати чотири протестації. 
Він запевнив свого адресата, що ці протестації вже розсилаються і розсилатимуться 
надалі. Причому Київський православний митрополит сприймав їх не тільки як суто 
правові та політичні документи, покликані, серед іншого, довести королю, “що ми 
не зрадники”, а й спростувати антиправославний універсал, який поширював уніат
ський митрополит Йосиф Велямін Рутський. І. Борецький вочевидь розглядав про
тестації православних як своєрідний ідейно-пропагандистський маніфест. Відтак він 
поставив завдання ознайомити зі змістом згаданих протестацій широкий православ
ний загал: їх розсилали “до різних сусідів, людей нашої релігії”, в тому числі до пра
вославних мешканців Вільно -  з тим, щоб про ці документи дізналися, зокрема, 
представники “кинутої до тюрми та ображеної нашої братії”

Отже, І. Борецький вибудовував лінію політичної боротьби, що ії диктував по
точний момент. Тим часом розбурхане релігійними гоніннями та репресіями пра
вославне середовище готове було вибухнути. Причому в ньому пов’язували бру
тальний наступ на права православних насамперед із підступами уніатів, що піді
грівало почуття помсти і готовність до радикальних дій. Про це прямо писав І. Бо
рецький у своєму листі до К. Радзівілла, прогнозуючи найближчий сценарій роз
витку православно-уніатського міжконфесійного конфлікту. Водночас Київський 
митрополит пропонував лідеру протестантських сил Великого князівства Литов
ського створити (або ж поновити) православно-протестантський союз.

І. Борецький виходив із засновку, що репресії проти православних не лише до
водять їх до “стогонів”, а й до думок [про] відплату неприятелю [за його] ці штуки 
і витівки” “Отець Андрій, -  писав він про А. Мужиловського, -  розмовляв з де
якими кращими [представниками] Війська Запорозького і легко міг зрозуміти їхню 
готовність і заповзяття взятися за цю кривду. Коли ж бо тільки послали послів 
Й[ого] Королівської] М[илості], [про] що посилаю [повідомлення] вашій 
к[нязівській] м[илості] на окремому аркуші, через що зараз не можуть взятися до 
відсічі (осІрга\уу) і постановили чекати свого посольства. А по тому і про все [ін
ше], зв’язавшись з вашою к[нязівською] м[илістю], не упустивши жодної справи 
і вольності та прав на використання нашої релігії (не торкаючись і не змішуючи 
поміж нами артикулів віри) спільно з вашими милостями обіцяємо просити і доби
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ватися. Однак щоб це могло бути без якихось кривавих замішок (на що, прекрасно 
бачимо, почали заробляти уніати -  ці безбожні сини старого убивці, свого батька 
сатани). Вносимо принижене прохання до вашої к[нязівської]. м[илості] про кло
потання перед Королем Й[ого] М[илістю]'

Неважко переконатися, що І. Борецький підтвердив висловлений Я. Бородав
кою рішучий намір козаків розпочати виступ проти унії у відповідь на квітневі 
події у Вільно. З розглянутого вище листа православного Київського митрополита 
до литовського гетьмана від 8 травня 1621 р. випливає, що запорожці утрималися 
від негайної “відсічі” уніатам із тактичних політичних міркувань, адже хотіли до
чекатися реакції короля на свої вимоги, з якими у березні до Варшави відбули їхні 
посли. І. Борецький твердив про прагнення православної сторони мирно залагоди
ти конфлікт з уніатами. Водночас його прозорі натяки про “відплату неприятелю” 
та ремарка стосовно того, що уніати “почали заробляти” на криваву відплату за 
свої неправдиві вчинки, позначили ту небезпечну межу, якої досяг конфлікт між 
Православною та Уніатською церквами.

Про що писав І. Борецький у своєму секретному посланні К. Радзівіллу (“Що
до цієї справи, [то] отець Андрій занотував для пам’яті на особливий реєстрик, 
бажаючи з Божою поміччю донести до відомості і вказати вашій князівській мило
сті”)? В джерелах немає на це прямої відповіді. Можна припустити, що 
А. Мужиловський насамперед в усній формі повинен був повідомити литовському 
гетьманові про деталі задуманої козаками антиуніатської акції. Що ж до “особли
вого реєстрика”, то в ньому, очевидно, містилися конкретні пропозиції православ
ної сторони щодо спільної боротьби за конфесійні права в межах відновленого пра
вославно-протестантського політичного союзу. Інформуючи протестантського ліде
ра Великого князівства Литовського про останні політичні кроки православних, Ки
ївський митрополит, як видається, надіслав йому копію посольської інструкції Вій
ська Запорозького до короля. Найвірогідніше саме такий зміст прихований за фра
зою: “Коли ж бо щойно послали своїх послів до Його Королівської Милості (про що 
посилаю [повідомлення] вашій князівській милості на окремому аркуші)”

Тему рішучої боротьби православних за свою віру, якій значну увагу приділе
но у листі І. Борецького до К. Радзівілла від 8 травня 1621р., піднято також 
і в написаній того ж таки дня від імені Київського православного митрополита та 
єпископів протестації супроти уніатського митрополита та уніатських ієрархів “та 
інших, подібних до них переслідувачів нашої релігії, котрі називають себе уніата
ми” Щоправда, якщо у приватному листі до К. Радзівілла І. Борецький дозволив 
собі дещо відкрити карти керівників руху за конфесійну свободу православних, 
торкнувшись питання про замислену козаками антиуніатську акцію, то такої конк
ретики немає у протестації, про яку йдеться, тобто документі, призначеному для 
публічного ознайомлення. Наприкінці згаданої протестації наголошено: “А вам, 
отці і браття наші у Христі-Господі наймиліші, друга від нас утіха протестації та

1 І. Борецький до К. Радзівілла, 28.IV (8.У) 1621. - Б. 1-3.
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ка: Стійте твердо, не хитаючись, ані тривожачись! Охоче спішіть веселими ногами 
до святого мученичества! Літа і дні ті до нас вертаються, які були від часів апос
тольських аж до великого Константина. Ті святі вертаються дні, коли з темниць 
і правежів та з-під меча громадами йшло багато душ на лоно Авраамове, у веселі 
й милі пристановища для святих. Світ цей кінчається. Судний день наближається, 
Суддя найсправедливіший -  Христос, Бог наш, прагне як Стефанові, і мученикові 
небо відкрити та царство небесне дарувати. А тим часом тіштеся переслідуванням, 
також муками і смертю братії нашої, бо велика заплата нам за це є на небесах. По
всякчас пам’ятайте апостольські слова: «і ні в чому не боячися противників; це їм 
доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога! Бо вчинено вам за Христа добро
дійство, -  не тільки вірувати в Нього, але і страждати за Нього»” (Послання св. 
апостола Павла до филип’ян, гл. 1, с. 28-29)1

Беручи до уваги те, що на час появи цієї протестації І. Борецький добре знав 
про наміри козаків поквитатися з уніатами, котрих вони розглядали як основних 
кривдників православних, то зміст наведеного вище уривка цього джерела набуває 
специфічного ідейного забарвлення. З урахуванням зазначеної обставини, наявні 
у ньому апокаліпсисні пророкування, цілеспрямоване спонукання до офірного чи
ну заради віри і заклики не боятися своїх ворогів сприймаються не як абстрактні 
розмислювання, а постають ідейним обґрунтуванням швидко очікуваного радика
льного загострення православно-уніатського конфлікту.

15 травня 1621 р. І. Борецький вийшов зі своєї митрополичої резиденції у Свя- 
то-Михайлівському монастирі й попрямував до розташованого неподалік на дніп
ровських кручах Київського замку, де засідав гродський уряд. Митрополит у при
сутності намісника київського підвоєводи Олександра Салтана вніс до гродських 
книг щойно написану протестацію. Цей документ було складено від імені новопо- 
ставлених православних архієреїв, православного духовенства, а також “усього 
великого і славного руського народу Польської корони і Великого князівства Ли
товського”. Причому під руським народом в цьому разі розумілися “ясновельмож
ні князі”, “поштиво народжені і шляхетні пани”, а також “усе рицарство Війська 
Й[ого] Королівської] М[илості] Запорозького”. Тобто, йшлося про соціальну 
і політичну еліту українського суспільства, до якої зараховано православних кня
зів, шляхту, а також запорозьких козаків.

Ця протестація була спрямована проти дій уніатського митрополита Иосифа Ве- 
ляміна Рутського, Йосафата Кунцевича, Анастасія Крупецького та інших уніатських 
єпископів. У ній, зокрема, цих осіб звинувачено у неправдивому оскарженні перед 
королем православних архієреїв. Висловлювався рішучий протест проти порушення 
верхівкою Уніатської церкви прав і привілеїв православних, а також замаху на сво
боду совісті православних віруючих (“\Vielkie а піевІусЬапе кггу\у(1у і bezprawia... 
і ау вате] \volnosci сЬтевсіапвкіе], па овіаіек \у зиитпіепіи, кіоге и сг!о\уіека Во{*и 
в а т е т и  ієбі ро^і^сопе”). Опротестовувалося насильницьке окупування уніатами

1 Воггескі 1  і іп. РпЛевІаф і роЬойїа ̂ зіАса^'а. 28.IV (8.У) 1621. -  С. 138,139, 153.
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і

Свято-Михайлівський Золотоверхий собору Києві. 
Малюнок К. П. Мазера. Середина XIX ст.

православних церков і монастирів, наводилися приклади “хапання духовних і світ
ських осіб, мордування, ув’язнення, побоїв, пригноблення” На уніатських ієрархів 
покладалася уся повнота відповідальності за “розрухи”, які вже виникли, а також ті, 
що саме через них можуть спалахнути серед руського народу1

Є підстави припустити, що ця протестація, у якій подібно до протестації пра
вославних від 8 травня 1621 р. уніатських ієрархів звинувачено ще й за майбутні 
релігійні заворушення православних в Україні та Білорусії, політично та ідеологі
чно готувала ґрунт для антиуніатської акції запорожців. Адже подавцеві протеста
ції І. Борецькому було відомо, що козаки збиралися розпочати виступ проти уніа
тів, якщо їхні посли отримали б у Варшаві негативну відповідь на конфесійні ви
моги Війська Запорозького (судячи з усього, запорожці на той час ще не ухвалили 
щодо цього остаточного рішення).

Прикметно, що представників уніатської сторони насторожили звинувачува
льні формулювання православної протестації. Коментуючи відповідний витяг 
із цього документа, уміщений на сторінках другого видання “Verificati’i niewin- 
nosci”, уніатські автори твору “List do zakonnikow Monastera Cerkwie S. Ducha 
Wilenskiego” (1621) розцінили його як свідчення підготовки православних до релі

1 Протестація І. Борецького та інших, 15 (25).V 1621 // AGAD. - AR. - Dz. I. - Rkps. - 
№800.-S. 1-3.
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гійного бунту (“А та протестація Борецького.., чи то не готовий бунт? «Якщо до 
розрухів у Вітчизні приходило, або прийти мало» (слова протестації Борецького. -  
Я. С.) -  те не нам треба приписувати, а нікому іншому, як вам: бо вже їх чекаєте 
і нам ними погрожуєте”1

Отже, в Україні неабияк загострилася політична ситуація через репресії проти 
православних, що розпочалися наприкінці квітня 1621 р. у Вільно. І. Борецький як 
чільний представник руху за конфесійну свободу православних розробив план 
протидії наступу на права православних, узгодивши його із запорозьким гетьма
ном Я. Бородавкою, який готовий був радикальними політичними методами, а та
кож силою вирішити православно-уніатський конфлікт.

4. Результати запорозького посольства до Варшави

Кілька запорозьких послів на чолі з М. Жмайлом виїхали із Запорозької Січі 
до польської столиці очевидно у березні 1621 р. -  по отриманні ними посольської 
інструкції, схваленої козацькою радою, а також листа гетьмана Я. Бородавки до 
Сигізмунда ПІ. Покинувши ще засніжені береги Дніпра, вони благополучно подо
лали нелегку дорогу до Варшави. У польській столиці їм довелося надовго затри
матися в очікуванні прийому на королівському дворі. Лише у травні Сигізмунд III 
офіційно повідомив про своє рішення щодо посольських справ запорожців.

До наших днів дійшов документ за назвою “Відправлення козаків” -  це власне 
королівський лист до “старшого, полковників, сотників, отаманів, осавулів та 
усіх молодців нашого Війська Запорозького”, датований травнем 1621 р. Судячи 
з усього, його вручили М. Жмайлові та іншим козацьким послам під час заверша
льної дипломатичної зустрічі у польській столиці. Цей документ, зокрема, проли
ває світло на позицію центрального уряду щодо козацьких вимог, головними 
і найрадикальнішими з яких були: припинення судових процесів на релігійному 
грунті проти православних; повернення забраних у них уніатами церков та цер
ковних маєтків; легалізація висвячених 1620 р. ієрархів Православної церкви, 
а також надання запорожцям вакантного староства в Україні.

Попри те, що запорожці погрожували у випадку спалаху польсько-турецької 
війни відмовити польській владі у допомозі, якщо їхні посли повернуться з Вар
шави з пустими руками, цей ультиматум не злякав Сигізмунда III і не завадив йо
му фактично проігнорувати козацькі вимоги. Щоправда, свою непоступливість 
король декорував різними ухильними й непевними обіцянками. Він розтлумачив 
запорожцям, що за його “щасливого правління” досі ніхто не змушував їх змінити 
релігію і перейти в іншу віру. Сигізмунд III подав їм надію, що так само буде 
і в подальшому. Він обіцяв запорожцям зберегти їх при традиційних станових во
льностях за умови, якіцо вони шануватимуть закони Речі Посполитої. Тільки такі

1 Ьіві <Іо 2аколпіко\у Моїшіега Ссгклуіе 8. Оисіїа >Уі1еЙ8кіе§о. -  \Уі1по, 1621. -  в. 17.
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законослухняні піддані могли бути певні його підтримки -  звісно, у тих межах, які 
давали йому “королівські права”

У своєму листі Сигізмунд III прямо не відповів на жодну з конфесійних вимог 
запорожців. Очевидно король вважав, що, оскільки ці вимоги початково хибні через 
незаконність, на його погляд, святительської місії в Україні Єрусалимського патріа
рха, то можна обмежитися викриттям Феофана, якого він називав самозванним пат
ріархом, особою, котра немає навіть єпископського сану, а також агентом, посланим 
до Москви турецьким султаном для того, щоб нацькувати росіян на Річ Посполиту.

Сигізмунд III розцінив як злочин проти держави те, що Єрусалимський патрі
арх не лише засудив запорозьких козаків за їхню участь у польсько-московській 
війні 1617-1618 рр., під час якої козаки надали воєнну допомогу королевичу Вла- 
диславу у його спробах посісти царський престол, а й, бувши підданим “коронного 
неприятеля” -  турецького султана, під церковною клятвою заборонив їм у пода
льшому воювати проти Московської держави (“навіть якщо стосовно цього для 
Речі Посполитої з ’явилася потреба внаслідок ламання Москвою перемир’я”), 
а також Молдавії. Проте король висловив упевненість, що козаки як його вірні 
піддані не дослухатимуться підбурювань Єрусалимського патріарха.

У листі Сигізмунда III простежуються і дещо інші за тональністю оцінки щодо 
впливу такої агітації на запорожців. Ідеться про те місце листа, де його автор кри
тикував патріарха Феофана за підштовхування козаків до дипломатичних контак
тів із московським царем. Король розглядав Єрусалимського патріарха як “порад
ника і призвідця” у справі налагодження дипломатичних відносин запорожців 
“з Москвою через посольство”, що кинуло на них тінь політичної підозри з боку 
польської влади (‘Ч?ши dziwowali, ге \ ^ т  ЬеІ гада у ро\уо<і?т... аЬувсіе бі? г 
Мовкщ рггев розе^хуо гвеїаіі, со о \уаБ гогпе ішитіепіе сгупііо”).

Отже, якщо заклик Феофана до запорожців не ходити війною проти Москов
ського царства, а також Молдавії Сигізмунд III розцінював як потенційну небезпе
ку для своєї держави, то проросійське спрямування Єрусалимським патріархом 
дипломатії Війська Запорозького король тлумачив як реальний факт, що мав нега
тивні практичні наслідки для польсько-запорозьких відносин, адже саме це змуси
ло польську владу засумніватися у політичній надійності українських козаків. 
Тобто, в цьому разі напевне йшлося не про гіпотетичне, а реальне посольство за
порожців до Москви, “порадником і призвідцем” якого став Єрусалимський патрі
арх, що, в кінцевому підсумку, неабияк стурбувало офіційну Варшаву.

Єдиним козацьким посольством, яке відвідало Москву під час перебування на 
східнослов’янських землях патріарха Феофана, було посольство від гетьмана 
П. Сагайдачного та усього Війська Запорозького до царя Михайла Федоровича
1620 р. Проте стверджувати, що головним натхненником цієї дипломатичної акції 
був Єрусалимський патріарх, не можна. Насамперед через те, що Сигізмунд III, як 
автор версії про патріарха -  зловорожого архітектора справи політичного збли
ження козаків з царським урядом, вочевидь хотів у такий спосіб скомпрометувати 
Феофана. До того ж, якщо Єрусалимський патріарх справді спонукав би запорож
ців послати своїх послів до Москви, він напевно мусив принаймні попередити про
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це місцеву владу. Тим часом несподівана поява козацьких послів на території Мо
сковської держави безперечно неприємно вразила Михайла Федоровича. По при
бутті запорозьких дипломатів до столиці Московської держави цар відмовився 
дати їм аудієнцію. Відтак у згаданій джерельній інформації про Єрусалимського 
патріарха Феофана -  ініціатора запорозького посольства до Москви щонайбільше 
потрібно вбачати відголосок контактів Єрусалимського патріарха із запорозькими 
послами на чолі з П. Одинцем, що відбулися у цьому місті 1620 р.

Сигізмунда III, звісно, найменше цікавили козацькі вимоги та прохання. Його 
насамперед хвилювало те, як найефективніше використати запорозьке військо у вій
ні проти турків. Король змушений був констатувати, що козаки не виконали його 
волю і не розпочали наступ на Білгород, хоча наприкінці лютого 1621 р. відповідний 
наказ їм передав Б. Обалковський. Сигізмунду III не запишалося нічого іншого, як 
прийняти виправдання запорожців, котрі нарікали на погоду, власне -  затяжну зиму.

Король видав козакам новий наказ, який точно повторив стратегічну схему 
комбінованого удару по ворогу, що була розроблена на сеймі 1620 р. й услід якій 
уже у квітні 1621 р. поширилися чутки про начебто відправлення на Чорне море 
величезного козацького флоту, а також виступ значних сухопутних сил запорож
ців у похід до Молдавії. Отже, Сигізмунд III, по-перше, ставив перед козаками 
завдання якомога більшими силами вийти човнами в Чорне море і “мечем та вог
нем” воювати володіння Османської імперії. Причому першорядною бойовою ціл
лю для них визначено турецьку столицю -  Стамбул. Про подробиці проведення 
цієї морської виправи король обіцяв повідомити пізніше запорожцям через Б. Оба- 
лковського, якого вкотре знову збирався послати на Запорожжя, а також 
М. Жмайла і його товаришів. Сигізмунд III підкріпив свій наказ кон’юнктурною 
агітацією. Якщо раніше він метав на запорожців громи і блискавки за морські по
ходи проти турків, то тепер розцінював ці виправи як повчальні приклади козаць
кої звитяги. Тобто, король несподівано для себе з’ясував, що в минулі роки запо
рожці чинили “пострах поганцям” на Чорному морі, доводячи свою перевагу над 
противником навіть “малим числом”

По-друге, Сигізмунд III наказав “групі рицарства”, яке не піде на море, висту
пити з артилерією у сухопутний похід на Білгород і Тягиню. Цьому походу у Вар
шаві надавали великої стратегічної ваги, сподіваючись, що він завадить скупчен
ню армії Османа II. Відтак король вимагав від запорожців негайно розпочати на
ступ у зазначеному напрямку -  вже у травні, пильно дбаючи про те, аби на волості 
не завдати жодних збитків шляхетським, королівським та церковним маєткам. 
Щоб переконати козаків слухатися свого наказу, він твердив про чудові перспек
тиви їхнього білгородсько-тягинського походу, посилаючись на слабкість сил про
тивника у цьому районі. Сигізмунд III легко знаходив потрібні йому аргументи. 
У нього виходило, що оскільки запорожці й самі добре знають про нечисельність 
ворожих військ у Білгороді й Тягині від своїх розвідників (“шпигунів, яких собі 
маєте”), то це якнайкраще підтверджує розумність його воєнного плану. До того
ж, “очі та серця” противника одразу, мовляв, наповняться страхом, лишень стане
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відомо, шо козаки прийшли під загальним командуванням литовського гетьмана 
Я.-К. Ходкевича (саме таку вимогу король і ставив перед запорожцями).

Сигізмунд ПІ не збирався давати надто багато за участь запорозьких козаків у ту
рецькій війні “в ім’я християнства”, заради цілісності і блага Речі Посполитої, а також 
королівську славу й гідність. Окрім загальних політичних обіцянок, обставлених різ
ними умовами, він спокушав запорожців тим, що вони вчасно отримають жолд, пе
редбачений умовами Роставицької угоди 1619 р. Король обіцяв також виконати інші 
умови цієї угоди, вбачаючи у цьому, напевно, достойну винагороду козакам1.

Отримавши відповідь Сигізмунда III на посольство Війська Запорозького, 
М. Жмайло та інші козацькі посли рушили додому. Напевно їх відпустили з Варша
ви не пізніше першої половини травня 1621 р., бо інакше невідкладний план мор
ської та сухопутної операцій, що його плекав король, не можна було б здійснити 
в передбачених у ньому часових межах. Утім, виконання цього плану найменше 
залежало від того, як швидко повернуться з польської столиці М. Жмайло та його 
товариші. Як зазначалося, питання про участь Війська Запорозького у майбутній 
турецько-польській війні повинна була ще розглянути загальна козацька рада.

1 Відправлення козаків, травень 1621 p. -  S. 770-775; Сигізмунд ІП до козаків Війська Запо
розького, травень 1621 р. // Biblioteka PAN w Komiku. -  Rkps. № 330. -  S. 775-777.
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Роз д і л  V

КРІЗЬ ПРИЗМУ БОРОТЬБИ ЗА ПРАВОСЛАВНУ ВІРУ ТА ЦЕРКВУ: 
РІШЕННЯ ЗАПОРОЖЦІВ ПРО УЧАСТЬ У ВІЙНІ ПРОТИ ТУРКІВ

1. Козацька рада (червень 1621 р.)

Найважливішою політичною подією, що відбулася у козацькому середовищі 
напередодні польсько-турецької війни 1621 р. і визначила позицію запорожців 
щодо цього майбутнього конфлікту, в тому числі з огляду на їхню вимогу до поль
ської влади стосовно поступок у православному конфесійному питанні, була зага
льна козацька рада, яка відбулася у червні 1621 р. У тогочасних вітчизняних дже
релах можна зустріти відомості про цю раду, що визначають її як “головну” 
(у польських джерелах першої чверті XVII ст. подібні ради іноді постають під тер
міном “генеральні”)1 Розглядаючи цю козацьку раду, є потреба встановити,
з одного боку, місце її проведення, а з іншого -  висвітлити найважливіші моменти 
перебігу цього козацького зібрання та його результати з урахуванням різних дже
рельних свідчень, що збереглися до наших днів.

Де відбулася козацька рада?

Питання про те, де відбулася у червні 1621 р. козацька рада, на якій напередо
дні Хотинської війни було ухвалено важливі політичні рішення, спеціально не до
сліджувалося в історіографії. У працях багатьох українських істориків домінує 
думка, що в зазначений час запорожці зібралися на раду в урочищі Суха Діброва. 
Причому дехто з дослідників уточнює назву цього урочища -  Суха, або Черняхова 
Діброва та локалізує його між сучасними Ржищевом та Білою Церквою2 По- 
іншому вважає Ю. Мицик, який зазначає, що козацька рада, про яку йдеться, 
відбулася “в Кагарлику”3 Думку про те, що запорожці зібралися на цю раду 
в “Кагарлику”, поділяє також В. Брехуненко4

У польській історіографії існують різні версії щодо цього питання. Зокрема, 
Ю. Третяк припускав, що червнева козацька рада 1621р. була проведена під

1 І. Борецький до К. Радзівілла, 14 (24).VI 1621 // AGAD. -  AR. -  Dz. П. -  Rkps. № 756. -  S. 1; Ко
ролівські комісари до невсгановленої особи, після 16.VII1622 // Ibid. -  AZ. -  Rkps. № 3036. -  S. 60.

2 Голобуцький В. Запорозьке козацтво. -  С. 244.
3 Мицик Ю. Із листування українських письменників-полемістів 1621-1624 років. -  С. 112; 

Його ж. Два листи гетьмана Нероди (Бородавки). -  С. 437; Його ж. Нові дані до біографії Петра 
Конашевича (Сагайдачного) -  С. 417.

4 Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. -  К, 2005. -  С. 162.
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Фастовом у місцевості, що має назву Суха Діброва1. У працях польських авторів 
можна і без згадок про Суху Діброву зустріти вказівку на Фастів як місто, поблизу 
якого в той час відбулася козацька рада2. В. Сєрчик пише про козацьку раду у Су
хій Діброві, не локалізуючи цей топонім3 Прикметно, що деякі історики, які ви
значають місцем проведення цієї ради Суху Діброву під Білою Церквою, водночас 
географічно прив’язують окремі її події до Фастова, під який, мовляв, перебралося 
козацьке військо4.

Неважко переконатися, що серед істориків немає єдності у поглядах щодо то
го, де саме зібралися у червні 1621 р. на раду запорожці. Видається очевидним, шо 
крапку над “і” у цьому питанні можуть поставити тільки свідчення надійних дже
рел. Звернення до них насамперед переконує в хибності версії про козацьку раду 
під Фастовом. З’ясовується, що ця версія виникла через неправильне тлумачення 
дослідниками кінцівки листа ксьондза Оборницького від 28 червня 1621 р., адре
сованого, напевно, Сигізмундові Ш. Оборницький разом з Б. Обалковським на 
червневій козацькій раді представляв інтереси урядової сторони. Через десять днів 
по завершенні ради, перебуваючи у Фастові, він написав зазначеного листа, що 
являв собою стислий звіт про триденне радне зібрання запорожців. Причому 
ксьондз не подав жодної прямої вказівки щодо місця його проведення5. Отже, той 
факт, що наприкінці червня 1621 р. через ті чи ті особисті обставини ксьондз 
Оборницький написав листа саме у Фастові, аж ніяк не є підтвердженням прове
дення козацької ради у цьому місті або у його близьких околицях.

Що ж до історіографічної версії про Суху Діброву як місце проведення у чер
вні 1621 р. запорожцями свої ради, то вона також має дуже вузьку джерельну ос
нову, достовірність інформації якої не є незаперечною. Йдеться про лист князя 
Юрія Збаразького до Сигізмунда III, написаний 9 липня 1621 р. у Кракові. Фраг
мент цього листа, який стосується питання, що нас цікавить, зводиться до такого: 
“Якщо В[аша] Королівська] М[илість] ще не зволиш знати, то невдовзі [знати
меш], що ухвалили на цьому київському соборі, який відбувся на Святки, поміж 
майже усім духовенством та людьми грецької релігії, для яких оборона -  козаки, 
також і на тій найближчій раді (ostatniej га<±гіе), яку по тому соборі повинні

1 Tretiak J. Op. cit. -  S. 80, pzyp. 1.
2 Див., напр.: Pietrzak J. Po Cecorze і podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 і 1621. -

Wroclaw, 1983.-S. 121; ATaczmarczyfc./. Kozacyzaporoscy wwojnie chocimskiej 1621
roku // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідео
логія, військове мистецтво. -  К., 1998. -  С. 64.

Serczyk Wt. Na dalekiej Ukrainie: Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku. - Krakow, 1984. -  S. 233.
4 Podhorodecki L. Chocim, 1621. -  S. 67.
5 3 листа Оборницького (Ex litteris Pris Obomicensis Faustino rope Kioviam), 28.VI 1621 // 

Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 820. Цей лист опублікував з деякими відмінностями 
Я. Лукашевич (Lukaszewicz J. Dzieje koscidow wznania helweckigo w Litwie. -  Poznan, 1842. -  
T.l.-S. 165-166, przyp. 2).
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були мати (тіеіі тіес) в Сухій Діброві, і, гадаю, що звідти вилетить щось 
досить непоштиве”1.

З наведеного джерельного уривка випливає, що Ю. Збаразький вочевидь 
отримав певну інформацію про політичні події в Україні, в тому числі заплановану 
козацьку раду, від якоїсь своєї людини з Києва. Отже, цей київський інформатор 
був обізнаний з проведенням київського православного церковного собору, що був 
скликаний на Святки -  свято Трійці, ЗО травня 1621 р. У роботі собору напевне 
взяли участь представники Війська Запорозького, які, судячи з усього, узгодили 
з духовенством питання про скликання козацької ради. На це вказують не тільки 
наявна в цьому документі згадка про якнайширший представницький характер 
київського собору, використана метафора козацького війська (ргаезісііит) як обо
ронця усього православного кліру та мирян, акцент на причинно-наслідковому 
зв’язку між цим собором і скликанням ради, а й тогочасні самоочевидні організа
ційні реалії: без прийняття наприкінці травня у Києві рішення про спільну участь у 
раді козаків та духовенства, вже через два тижні по цьому на неї не прибули б аж 
кілька сотень священиків і ченців на чолі з Київським митрополитом.

Отже, є підстави стверджувати, що Ю. Збаразький на час написання свого ли
ста королю від 9 липня 1621 р. не знав про результати червневої козацької ради (за 
свідченням Оборницького, вона відбулася 15-17 червня). Адже до нього 
у Краків тільки дійшла звістка про скликання ради у Сухій Діброві. Цю звістку 
вперше почули у Києві за два тижні до збору запорожців на раду. Тим часом немає 
упевненості, чи точно відтворив київський інформатор Ю. Збаразького топонім, 
яким було позначене місце проведення майбутньої ради. Не можна виключити 
і того, що по двох тижнях від часу визначення терміну радного зібрання через ті 
чи ті обставини могло змінитися його місце.

Існує ще один документ зі вказівкою на велике зібрання запорожців у червні 
1621 р. у місцевості, в назві якої фігурує слово “Діброва” (Черняхова Діброва). 
Йдеться про відписку путивльських воєвод Василя Туреніна та С. Собакіна від
10 липня (30 червня за ст. ст.) 1621 р. у Посольський приказ. Історія появи цього 
документа така. 7 червня (28 травня за ст. ст.) за наказом царя Михайла Федорови
ча путивльські воєводи послали з Путивля до Києва кількох купців “для вестей”, 
тобто збору розвідувальної інформації. Один з цих купців, Онисим Кордашов, 
повернувся із завдання 27 червня (17 червня за ст. ст.). Поданий ним В. Туреніну 
та С. Собакіну звіт і ліг в основу їхньої відписки у Посольський приказ. Згідно 
з відомостями О. Кордашова, він та його товариші зайнялися вивідуванням у Киє
ві. Вони контактували, зокрема, з київським купцем Онисимом Федоровим і дон
ським козаком Андрієм Телесовим, який пристав до запорожців (“ныне... служит 
з запорозкими козаки”).

1 Ю. Збаразький до Сигізмунда III, 9.VII 1621 // Бспрйгев Яегиш Роїопісагиш. - Сгасоуіае, 
1880.-Т. 5.-Б. 37.
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Отже, базову інформацію цього документа про перебування в червні козаків 
у Черняховій Діброві становлять свідчення “свого” серед запорожців -  донського 
козака А. Телесова, а також “многих людей”, у тому числі О. Федорова, з яким 
у Києві спілкувалися московські купці. Ця початкова інформація, в якій були 
представлені різні погляди на стягнуте в Черняхову Діброву козацьке військо, 
очевидно зазнала певного спотворення, перш ніж потрапити до Посольського при
казу, оскільки пройшла крізь призму суб’єктивного сприйняття посередників: мо
сковських купців-розвідників, а також путивльських воєвод.

Чи не тому поява у воєводській відписці повідомлень про запорожців досить 
каламутні, окремі з них зазнали гіпертрофованих перебільшень та набули вираз
них ідеологічних акцентів. Причому хронологічно вони здебільшого передують 
козацькій раді 15-17 червня. У цьому неважко переконатися, ознайомившись 
з найбільшою за обсягом текстовою частиною документа, що присвячена козаць
кій темі. Отже, згідно з донесенням у Москву В. Туреніна та С. Собакіна до запо
рожців, які стояли у Черняховій Діброві, “гетман Хоткевич пишет почесту, чтоб 
к ним оне, черкасы, шли в сход вскоре, не измешкая. И запорозкие де, государь, 
черкасы гетману Хотеевичю и полякам не верят, просят у гетмана в заклад 20-ти 
человек лутчих людей для того, что де им, черкасом, учинилась весть, что гетман 
Хоткевич хотит их послать протав турского людей наперед себя. Для того по пре
жнему де договору учинено будто у Хотеевича с турского людьми примирья на 
том, что однолична в Запорогах не быть и по городом всем быть под неправою 
панскою. И затем де, государь, черкасы и по ся места в сход не идут.

А говорят де, государь, черкасы будет им в том Хотеевич заставных людей не 
вере не даст, и им однолично к ним в сход против турского людей не йти и, пово- 
ротя назад, засесть Киев да и те все городы, которые на мирном постановенье от
даны к Литовской земле.

А позаседь де, государь, городы хотят бить челом тебе, государю, чтоб им 
быть и с теми городы и служить тебе, государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Руси. И ныне де, государь, в Киеве по вся дни кличют, чтоб вся
кие люди снели запасы на полгода, а боятца де, государь, осады от поляк. А черка
сы, государь, и киене в одном совете и говорят де, государь, в Киеве многие люди, 
Толька де у Козаков с поляки учинитца бой, и поляк не осилют, и ис Киева де, го
сударь, и из них, козаков, хотят многие люди быть в Путивль з животы и статки, 
а наперед де, государь, от них будут о том к тебе, государю, посланцы”1

Як бачимо, в наведеному фрагменті відписки путивльських воєвод у Посоль
ський приказ ідеться про безрезультатне листування Я.-К. Ходасевича із запорож
цями. Причому підтвердження цього факту (як до ради 15-17 червня 1621 р., так

1 Відписка путивльських воєвод В. Туреніна та С. Собакіна у Посольський приказ, 30.VI 
(10.VII) 1621 // Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы в 3-х томах. -  Т. 1. -  
С. 16-17.
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і після неї) дав сам литовський гетьман1 Звісно, що листування, про яке йдеться 
у відписці В. Туреніна та С. Собакіна, відбувалося до червневої козацької ради
1621 р., а не під час трьох днів її роботи. Що ж до зауваженого у цьому документі 
побоювання запорожців, що польська влада хоче їх використати як живий таран 
проти турків, то поживу для нього міг дати вже візит Б. Обалковського наприкінці 
лютого -  на початку березня 1621 р. на Запорожжя, коли він привіз королівський 
наказ про завдання козаками превентивного удару по “поганцях” Принаймні від 
квітня (що підтверджують джерела) серед запорожців снували чутки про можливе 
укладення польсько-турецького миру за рахунок козацьких інтересів2. Така недо
віра могла породити в козацькому середовищі розмови про політичних заручників 
як засіб проти можливої польської зради. Очевидно якийсь відгомін цих розмов 
дійшов до Оборницького, оскільки він писав про намір запорожців брати саме 
таких заручників (щоправда, начебто з метою схилити центральний уряд до 
виконання конфесійних вимог православних). Проте у джерелах немає підтвер
дження того, що козаки ультимативно вимагали від Я.-К. Ходкевича двадцятьох 
іменитих заручників.

Документально не підтверджується наявна в донесенні В. Туреніна та С. Со
бакіна у Москву звітка про підготовку запорожців до повстання проти польського 
режиму і нібито їхній намір перейти “з містами” на службу до московського царя. 
Утім, подібні настрої та чутки і справді могли з’явитися в Україні через загост
рення православно-уніатського конфесійного конфлікту та наміри гетьмана Я. Бо
родавки вирішити його силовим шляхом. Попри це, як швидко з’ясувалося, всупе
реч прогнозам путивльських воєвод, що “козаки “повернувшись назад”, “засядуть 
Київ” та інші українські міста і звернуться з відповідною чолобитною до Михайла 
Федоровича, по завершенні ради вони таки рушили зовсім в іншому напрямку -  на 
Білу Церкву, а далі на Волинь, де стали постоєм. (На думку В. Брехуненка, в по
відомленні путивльських воєвод про намір козаків звернутися з ультиматумом до 
Я.-К. Ходкевича, а також із чолобитною до Михайла Федоровича, можна вбачати 
відображення спланованої політичної гри, до якої запорожці вдалися з тим, 
щоб натиснути на офіційну Варшаву у зв’язку з питанням про участь козаків 
Війська Запорозького у польсько-турецькій війні3).

Можна впевнено стверджувати, що розглянутий вище текстуальний фрагмент 
відписки путивльських воєвод містить повідомлення, які хронологічно загалом не 
доходять 15-17 червня, тобто часу проведення козацької ради. У своїй основі вони 
зводяться до того, що запорожці стоять і ще стоятимуть у Черняховій Діброві, аж 
доки остаточно не з’ясують стосунків з Я.-К. Ходкевичем. Тим часом ця засаднича 
теза донесення цілком суперечить реальному перебігу козацької ради, на якій

1 Я.-К. Ходкевич до Сигізмувда III, 2.V I1621 // Biblioteka PAN w Komiku. -  Rkps. № 330. - 
S. 168; 27.V I1621 // AGAD. Extranea. -  Rkps. № 88/58.

2 Мітла до І. Борецького, 12(22).IV 1621.-S. 1.
3 Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. -  С. 162.
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запорожці насправді ухвалили через своїх послів вести переговори з польським 
королем, а не литовським гетьманом. Окрім того, по завершенні ради їхнє військо 
таки рушило і, за свідченням Оборницького, до ночі 17 червня вже було під 
Білою Церквою.

Єдина фраза з відписки путивльських воєвод, яку, очевидно, можна пов’язати 
з козацькою радою 15-17 червня, сформульована так: “А запорозкие де, государь, 
черкасы протав турского людей пошли ж, а стоят де ныне промеж Ржищева и Бе
лой Церкви на Черныховой Дуброве, тысеч де их с 50, а гетман де у них Бородав
ка”1 Щоправда, не може не бентежити те, що цій фразі передують неправдиві 
відомості про розгром турками навесні 1621 р. в районі Кам’янця-Подільського 
40-тисячної польської армії*

Скомпоновані у такій послідовності повідомлення про поразку поляків та ви
ступ запорозьких козаків проти “турского людей” не заперечують можливого при
чинного зв’язку між цими сюжетами. Іншими словами, В. Туренін та С. Собакін -  
редактори розвідувальних даних, які надійшли до них з України, або ж інформатор 
путивльських воєвод -  купець О. Кордашов могли хибно визначити спонукальні 
мотиви виступу запорожців (як реакцію на розгром турками польської армії). 
Не можна цілком виключити і те, що О. Кордашов виїхав до Путивля ще до повер
нення у Київ деяких учасників козацької ради 15-17 червня. Свій висновок, згідно 
з яким запорожці “протав турского людей пошли”, він міг зробити на підставі 
чуток про козацьку раду, які поширилися у Києві ще наприкінці травня. Недарма 
привезені О. Кордашовим у Путивль новини про запорожців загалом подано 
в такому подієвому контексті, що суперечить реальному перебігу їхньої ради 
15-17 червня.

Отже, Черняхову Діброву можна розглядати тільки як гадане місце ради, про 
яку йдеться, або ж проміжний пункт концентрації козацького війська перед нею. 
Судячи з усього, Черняхова Діброва і Суха Діброва, про яку з Кракова писав 
Ю. Збаразький, -  це назва одного і того самого урочища. Прикметно, що Черняхо
ва Діброва згадується у московських документах за 1632 р. як місце проведення 
козацької ради за участю Київського православного митрополита2. Що ж до інфор
мації про чисельність запорозьких сил, згідно з якою у червні 1621 р. у місцевості 
між Ржищевом та Білою Церквою зібралося близько 50 тисяч козаків, то вона

1 Відписка путивльських воєвод В. Туреніна та С. Собакіна у Посольський приказ, ЗО.VI 
(10. VII) 1621.-С. 16.

Починаючи від травня 1621 р. у районі молдавського прикордоння розпочалися тільки су
тички між підрозділами польської легкої кавалерії та переважно дрібними татарськими загонами. 
Ранньої весни неподалік Кам’янця-Подільського було розгромлено 2-тисячний загін білгородсь- 
ких татар, яких переміг приблизно рівний за чисельністю польський підрозділ (Podhorodecki І. 
Kampania chocimska 1621 roku // Studia і materialy do historii wojskowosci. -  Warszawa, 1964. - 
T. 10. -  Cz. 2. -  S. 109). Отже, ні про яку поразку 40-тисячної польської армії, звісно, не йшлося.

2 Відписка путивльських воевод А. Литвинова-Мосальського та Г. Уварова в Розрядний 
приказ, 20 (ЗО).Х 1632 // Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы в 3-х 
томах.-Т. 1.-С. 124.
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вочевидь достовірна. Ґі підтверджують дані І. Борецького про військовий огляд 
козацького війська, проведений у зв’язку з червневою радою, в ході якого було 
зафіксовано 50600 осіб1

Можна припустити, що вибору місця для проведення цієї козацької ради пере
дувала певна політична боротьба у запорозькому середовищі. Про неї Я.-К. Ходке- 
вич повідомив Сигізмунду III. За даними, що надійшли на початок червня до литов
ського гетьмана у Львів, запорозька старшина, яка хотіла усунути від влади Я. Боро
давку та обрати гетьманом П. Сагайдачного, “домовилася про раду на особливому 
місці, не допускаючи [усіх] до тієї ради -  тільки по три [козаки] з десятка”2 Хоча 
у червні 1621 р. було скликане не вузьке радне зібрання, на чому наполягали проти
вники Я. Бородавки і прихильники П. Сагайдачного, а загальна (“головна”, “генера
льна”) рада, однак ця спроба зібрати козаків у “особливому місці” також дала, оче
видно, поживу для неоднозначних тлумачень щодо місця збору запорожців.

Тим часом у джерелах є вочевидь достовірні, хоча дуже стислі, відомості про 
місце проведення козацької ради 15-17 червня 1621 р. Вони походили від деяких 
чільних політичних осіб, які взяли у ній участь. Ідеться насамперед про свідчення 
І. Борецького, згідно з якими “головна рада славного Війська Запорозького” відбу
лася “на Кагарлику”3. Як бачимо, географічна назва “Кагарлик” подана з приймен
ником “на” (в оригіналі -  “па Каїїагіуки”). Це мусило б означати, що Київський мит
рополит не мав на увазі під цією назвою населений пункт. Адже у тогочасних писем
них джерелах за потреби зробити змістову прив’язку до того чи того поселення при
йменник “на” зазвичай не використовувався (фігурували словосполучення на 
кшталт “у Каневі”, “з Прилук”, “під Хотином”, “між Корсунем і Богуславом”)4

Отже, під назвою ’’Кагарлик” потрібно розуміти якийсь природно-геогра- 
фічний об’єкт, наприклад, ріку чи урочище, оскільки щодо назв останніх 
і вживалися відповідні граматичні конструкції з прийменником “на” (або -  “над”, 
зрідка -  “у”), як-от: “на Узині”, “над річкою Россю на урочищі, що називається 
Стара Вільшанка”, “на Ведмежих Лозах”, однак -  “у Сухій Діброві”5

Прикметно, що, пишучи про козацьку раду, яка відбулася на початку червня
1622 р., Полоцький архієпископ М. Смотрицький так визначив місце її проведен

1 І. Борецький до К. Радзівілла, 14 (24).VI 1624 // AGAD. - AR. -  Dz. II. -  Rkps. № 756. - S. 1.
2 Я.-К. Ходкевич до Сигізмунда III, 2.V I1621. -  S. 822.
3 І. Борецький до К. Радзівілла, 14 (24).V I1621. -  S. 1.
4 М. Дорошенко до Т. Замойського, 20.V 1623 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. № 306. -  S. 3; М. До

рошенко до С. Конецьпольського, 17.111 1626 // Ibid. -  AZ. -  Rkps. № 446. -  S. 31; С. Жолкевський 
до Т. Замойського, 2.VI 1600 // Listy Stanislawa Zotkiewskiego. 1584-1620. -  S. 104; А. Мужилов- 
ський до К. Радзівілла, 24. VII 1623 // Мицик Ю. Із листування українських письменників- 
полемістів 1621-1624 років. Додатки. -  С. 235.

5 Запорожці до королівських комісарів, 17.Х 1619 // Zbior pamî tnikow historycznych о 
dawney Polscze / Wyd. I. U. Niemcewicz. - Lwow, 1883. - T. 6. S.143; Трансакція королівських ко
місарів із запорожцями, 28.Х 1617 // Ibid. - Т. 6. -  S. 117; Королівські комісари до М. Жмайла, 
З.ХІ 1625 // Ibid. -  Т. 6. - S. 209; Ю. Збаразький до Сигізмунда ПІ, 9.VII 1621. -  S. 37.
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ня: “в полях на Кагарлику”1, а королівські комісари -  “у полі на Кагарлику”2. Об
раний у той час запорозьким гетьманом О. Голуб написав листа до Сигізмунда III, 
завершивши його фразою: “з вальної ради над Кагарликом”3 3 наведених вище 
прикладів стає достатньо зрозуміло, що поле або ж поля “на Кагарлику”, де відбу
лася козацька рада, так само, як радне зібрання запорожців “над Кагарликом”, 
просторово були розташовані над якоюсь водоймою, напевно рікою.

Зазначимо, шо річка Кагарлик і сьогодні є на географічній карті України -  це 
ліва притока р. Синюхи. Землі над р. Кагарликом свого часу входили до складу 
запорозьких територій -  Вольностей Війська Запорозького (напередодні зруйну
вання Запорозької Січі 1775 р. царський уряд передав частину цих земель сербсь
ким поселенцям)4 Проте ця річка аж ніяк не може бути орієнтиром для визначен
ня місця проведення козацької ради 15-17 червня 1621 р. через те, що дані кількох 
різних джерел (про які йтиметься нижче) свідчать про локалізацію цього місця 
на північний схід від неї приблизно на 130 км. Причому є всі підстави стверджува
ти, що на початку 20-х років XVII ст. там протікала річка Кагарлик, власне дві 
річки, в назві яких було це слово. Йдеться про Мокрий Кагарлик та Сухий 
Кагарлик, які, злившись близько за 2 км вище поселення Зеленьки (тепер 
під сучасним селом Зеленьки Миронівського району Київської обл.), давали 
початок р. Росаві5 Нині Мокрий Кагарлик та Сухий Кагарлик називаються 
Росавою, тобто їх розглядають як правий і лівий рукави, що творять верхів’я цієї 
річки. Тим часом ще у другій половині XIX ст. принаймні згаданий вище 
правий рукав вважали окремою рікою. За нею зберігалася і її історична назва -  
Мокрий Кагарлик6.

На початку XVII ст. береги цієї невеликої річки не були безлюдні. У її звивис
тій, досить заглибленій долині притулилося поселення Кагарлик, що належало 
князеві Я. Острозькому. За даними джерел, 1607 р. воно було центром одноймен
ного староства7. Трохи вище від нього по Мокрому Кагарлику розташувалася но
вовиникла слобода Кагарлик -  також володіння Я. Острозького. Економічні пільги 
та вигоди, які давало в той час життя на слободі, вабили багатьох селян з розташо
ваних північніше сіл. Попри небезпеку татарських нападів та гнів колишніх влас

1 М. Смотрицький до А. Мужиловського, червень (?) 1622 // AGAD. -  AR. -  Dz. II. Supple- 
mentum. -  Rkps. № 333. -  S. 1.

2 Королівські комісари до невстановленої особи, 16.VI 1622 // AGAD. -  AZ. -  Rkps. 
№ 3036. -  S. 59.

3 О. Голуб до Сигізмунда III, 4.V I1622. -  S. 460.
4 Указ Катерини П з Сенату генерал-майорам Глібову та Хорвату, 9 (20).1 1775 // Эварниц- 

кийД. И. Источники для истории запорожских казаков. -  Владимир, 1903. -  Т. 2. -  С. 2072,2073.
Jablonowski A. Atlas histoiyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przelomu z wieku XV-go na 

XVH-sty. Dzial П-gi. “Ziemie” Ruskie Rzeczypospolitej. -  Warszawa; Widen, 1889-1904. -  S. 13.
6 ПохипевтЛ. Сказание о населенных местностях Киевской губернии. -  К., 1864. -  С. 59.
7 Витяги з сумаріуша (переліку) актів Люблінського Трибуналу. З книг Київського воєводс

тва, 1607 // Zrodla dziejowie. -  Warszawa, 1894. -  Т. 21. -  S. 106.
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ників вони знімалися з насиджених місць із разом з дружинами, дітьми й нехитрим 
скарбом утікали до Кагарлика. 1604 р. Я. Острозький вів судову тяганину з яки
мось Японом (?) Трипільським, котрий вимагав від нього повернути кільканадцять 
своїх підданих з Трипілля і Красної, які утекли до маєтків Я. Острозького -  Оль- 
шаниці, Кагарлика (вІоЬосІу інтоовіа&е^ та Рокитного1 У нижній течії Мокрого 
Кагарлика було ще два поселення -  Занудівка та Литовець2. Що ж до основного 
поселення на цій річці -  Кагарлика, то подальша його історія слабко представлена 
у джерелах першої половини XVII ст. Наприкінці 1620-х -  на початку 1630-х рр. 
Кагарлик був невеликим селом, власник якого Федір Богушевич сплачував подим
ний податок із двох “димів” та одного “городника”3

Можна з певністю стверджувати, що у червні 1621 р. козацька рада відбулася 
над р. Мокрий Кагарлик, неподалік поселення Кагарлик, яке, попри часті татарські 
спустошення цієї території, на той час, очевидно, таки існувало. На це вказує при
кметна фраза з листа Б. Обалковського до коронного підканцлера Вацлава Лєщин- 
ського, що був написаний невдовзі по завершенні козацької ради: “16 червня. Війсь
ко проводило раду у Кагарлику (Кагпіки), [за] три милі від Ольшаниць”4 Неважко 
зрозуміти, що наведену вище в оригіналі джерела географічну назву -  “Карнік” -  
перекручено. Без сумніву, її потрібно читати як “Кагарлик” Впадає в очі, що 
Б. Обалковський при означенні місця проведення ради використав прийменник “у”: 
“у Кагарлику”. Це не виключає того, що він мав на увазі населений пункт Кагарлик. 
Твердячи про козацьку раду “у Кагарлику”, Б. Обалковський вочевидь мав на увазі 
тільки її загальну географічну прив’язку до цього невеликого поселення, оскільки 
50 тисяч козаків не змогли б, безперечно, у ньому розміститися.

Хоч би там як, а досвідчений і добре обізнаний із територією Подніпров’я 
Б. Обалковський досить точно визначив відстань від берега Мокрого Кагарлика 
в районі поселення Кагарлик до Ольшаниці (Ольшаниць) -  3 великі польські ми
лі , або понад 23 км. Зазначена обставина є вельми вагомим аргументом на ко
ристь того, що козацька рада 15-17 червня 1621 р. відбулася саме у цій місцевості.

Тим часом у нашому розпорядженні є ще одна географічна координата, що дає 
можливість уточнити це питання. Її навів у своєму листі ксьондз Оборницький. 
Згідно з його твердженням, по завершенні 17 червня ради запорожці мирно поки
нули місце свого зібрання і, подолавши 3 милі, до настання ночі підійшли до Білої 
Церкви ((Нзсевзегши іп расе еі вШіт рго посіє уепепнії ігіа тіїїіа іп ВіаІасегкіе\у).

1 В итяги з сумаріуша (переліку) актів Люблінського Трибуналу. З книг Брацлавського воє
водства, 1604 // Ibid. -  Т. 21. -  S. 446.

2 Jablonowski A. Op. cit. -  S. 13.
3 Тариф подимного податку Київського воєводства 1628 р. // Zrodla dziejowie. -  Warszawa, 

1894. -  Т. 20. -  S. 77; Тариф подимного податку Київського воєводства 1631 р. // Архив ЮЗР. -  
Т. 1.-Ч. 7.-С. 383.

* Б. Обалковський до В. Лєщинського, 20 (?).VI 1621 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 845. 
Мала польська миля дорівнювала 6250 м, середня -  7030 м, велика 7810 м (Brukner А. 

Encyklopedia staropolska. -  Warszawa, 1939. -  Т. 1. -  S. 919).
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Щоправда, залишається невідомим, якою системою лінійних мір у цьому разі ско
ристався Оборницький -  польськими чи українськими милями*. В будь-якому разі, 
визначена ним відстань у 3 милі від неназваного у його листі місця проведення 
ради до Білої Церкви є приблизно удвічі меншою від умовного відрізка по прямій 
від р. Мокрий Кагарлик до берегів Росі в районі Білої Церкви. І хоча цей ксьондз 
припустився значної похибки при визначенні відстані на місцевості, він був ціл
ком реалістичний у твердженні про те, що 17 червня запорожці добралися до Білої 
Церкви. Адже якщо рада завершилася, приміром, у полудень, то кінне козацьке 
військо до настання темряви встигло б, безперечно, пройти якихось півсотні кіло
метрів (близько 6 польських миль) до цього міста. Факти свідчать, шо запорозька 
кіннота за доволі короткий проміжок часу долала значні відстані. Наприклад, 
штурму запорожцями Стародуба 15 березня 1619 р. передував їхній інтенсивний 
марш, коли кінні козаки “мчали удень і вночі до Стародуба так, що від години до 
години подолали ЗО миль”1

Те, що козацька рада 15-17 червня 1621 р. відбулася над р. Кагарликом (Мок
рим Кагарликом), опосередковано підтверджують відомості згаданого вище доне
сення путивльських воєвод В. Туреніна та С. Собакіна у Москву. Попри непевну 
вказівку в цьому документі на Черняхову Діброву як місце збору близько 50 тис. 
запорожців, у ньому, все ж, ідеться про розміщення їхнього війська між Ржищевом 
та Білою Церквою, тобто фактично там, де протікала р. Кагарлик.

Розгляд на раді православного конфесійного питання

Отже, у червні 1621 р. над р. Кагарликом зібралася загальна козацька рада. 
Її вирізняло, зокрема, те, що вона стала представницьким зібранням політично ак
тивних сил в Україні, які стояли на платформі руху за конфесійну свободу право
славних. Уперше в історії Війська Запорозького на козацьку раду прибула велика 
делегація учасників православного церковного собору, який відбувся у Києві на
прикінці травня 1621 р. Урядову сторону на раді представляв королівський дворя
нин Б. Обалковський, а також ксьондз Оборницький.

Завданням згаданого урядового посольства було домогтися участі запорозько
го війська у війні проти турків. Отож, Б. Обалковський не сидів склавши руки. 
Вже напередодні відкриття ради він зустрівся з Київським митрополитом І. Боре
цьким та Володимирським і Берестейським єпископом І. Курцевичем, оскільки 
хотів схилити цих авторитетних православних ієрархів на свій бік та використати 
їх для тиску на козаків, аби добитися участі останніх у турецькій війні. Причому, 
за словами королівського дворянина, він вважав за можливе не тільки просити про

* Українська миля дорівнювала близько 8,5 км (Сидоренко О. Ф. Метрологічно- 
нумізматичний словник // Торгівля на Україні. XIV -  середина XVII ст. Волинь і Наддніпрянщи
на.-К., 1990,-С. 369).

1 Wypгawa кгоіа ]. ш. <іо МоБІдау г. р. 1609 // Русская историческая библиотека. -  СПб., 
1872.-Т . 1.-Стб. 543.
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це Київського митрополита, а також Володимирського і Берестейського єпископа, 
а й погрожувати їм (“перед радою їздив до них, просячи, а під кінець -  лаючи, щоб 
не сіяли безплідні вістки про короля Й[ого] М[илість] стосовно наступу на грецьку 
релігію та руйнування церков”). Як хвалився Б. Обалковський про свій диплома
тичний хист приборкання непокірних у листі до коронного підканцлера В. Лє- 
щинського, така його політика “пряника” (він обіцяв православним церковним 
ієрархам “королівську ласку”) і “батога” цілком себе виправдала: мовляв, “Бог 
зм’якшив серця цих людей”, через що під час ради вони були йому “помічниками” 
щодо втихомирення “бунтів” серед козаків1.

Проте Б. Обалковський явно переоцінив вплив власної персони на православ
них архієреїв та свою спроможність диригувати ходом ради. У цьому можна пере
конатися з листа-звіту про цю раду ксьондза Оборницького. Попри упереджене 
ставлення цього автора як до нововисвячених ієрархів Православної церкви, так 
і запорозьких козаків, його лист містить унікальну інформацію про козацьку раду, 
в тому числі соціально-психологічні настрої та політичні орієнтації її учасників. 
У ньому відтворено також деякі важливі прикмети козацького політичного і війсь
кового устрою.

Отже, згідно з повідомленням Оборницького козацька рада розпочалася 15 че
рвня і тривала три дні. З київського православного церковного собору на неї при
були митрополит І. Борецький, Володимирсько-Берестейський єпископ І. Курце- 
вич, три сотні представників білого духовенства (рорі) та п’ятдесят ченців 
(сгегпів). У перший день роботи ради її учасники визначили свою позицію щодо 
православного конфесійного питання, що його у травні 1621 р. запорозькі посли 
безуспішно порушили перед польською владою у Варшаві. Слово отримав І. Боре
цький, який у своїй пристрасній промові звинуватив політичний режим Речі По
сполитої у тому, що в країні “утискують, нищать, топчуть святу старожитну релі
гію” Він підтвердив свої слова промовистим документом: листом православних 
віленців. Київський єпископ зачитав із нього перелік тих, хто постраждав за віру, -  
був убитий, ув’язнений, кинутий до брудної ями (сіоасав).

Як бачимо, І. Борецький наголошував на релігійному мучеництві, жорстоких 
утисках і приниженні святої старожитної віри. У козацького загалу це створювало 
мотивацію до дії, оскільки загострювало в запорожців, як православних віруючих 
та воїнів, почуття відповідальності та обов’язку стати на захист своєї Церкви 
й мучеників за віру. Та обставина, шо Київський митрополит не просто розповів 
про гоніння на православних, а зачитав листа з відповідними викривальними свід
ченнями, по суті означала використання ним авторитету писемного документа 
з метою глибшого переконання слухачів у правдивості слів оратора, посилення 
їхнього почуття обурення кривдою та співчуття і співпереживання з жертвами ре
лігійних гонінь.

1 Б. Обалковський до В. Лещинського, 20 (?). V I1621. — Б. 814,815.
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І. Борецький вочевидь не випадково побудував за такою схемою свій виступ 
на раді. Адже він добре знав психологію запорожців. Річ у тому, що, як уже зазна
чено, козацький психотип вирізнявся емоційною зорієнтованістю. Він потребував 
особливої метамови, через яку ставала можливою продуктивна соціальна комуні
кація. На козацьких радах чули насамперед того оратора, мова якого вирізнялася 
образністю та метафоричністю, і який апелював, головно, до почуттів, а не ratio. 
Зазначимо, що підвищена емоційність козаків, які брали участь у радах, великою 
мірою зумовлювалася “психологією юрби”, властивою для зібраних в одне місце 
з певною метою великих скупчень людей. Утім, хоча на козацьких радах і справді 
часто нуртували емоції, однак цей політичний інститут передбачав певний меха
нізм підготовки і прийняття рішень, що зводився до логічного начала, застосуван
ня прагматичних і раціоналістичних критеріїв. Зокрема, за свідченнями посла ні
мецького імператора Еріха Лясоти (1594) під час козацьких рад відбувалися вузькі 
старшинські наради, на яких предметно і скрупульозно обговорювалися певні 
питання, прораховувалися наслідки прийняття власних рішень (“не в їх звичці без 
певності братися за службу й вирушати в похід”), готувалися письмові документи, 
в яких чітко викладалися наміри і вимоги запорожців1.

1 ЕріхЛясотазі Стеблева. Щоденник. -  С. 104-108.
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Козацькі прапори середини XVII ст. Військовий музей. Стокгольм

Після І. Борецького місце промовця у центрі радного кола зайняв П. Сагай
дачний. Він тримав у своїх руках листа Єрусалимського патріарха. Очевидно це 
був лист Феофана до козаків Війська Запорозького від 17 січня 1621 р. із закликом 
дати відсіч турецькому вторгненню у Річ Посполиту та рекомендацією запорож
цям звернутися до польського короля з проханням офіційно визнати акт віднов
лення ієрархії Православної церкви. На очах десятків тисяч козаків П. Сагайдач
ний продемонстрував своє ставлення до патріаршого листа як до сакральної релік
вії. Спочатку він поцілував це письмове звернення “облудного патріарха” -  як із 
жовчним сарказмом висловився про Феофана Оборницький. Прочитавши листа, 
П. Сагайдачний з поштивою святобливістю покрив ним свою голову. Тобто, цей 
оратор спирався, окрім іншого, на невербальну семантику ритуалізованих жестів, 
ключ до розуміння яких козакам давала звична, зрозуміла і близька для них сим
воліка православної літургії.

Як можна переконатися, зусилля обох промовців - 1. Борецького та П. Сагай
дачного -  спрямовувалися на активізацію у козаків сприйняття на рівні чуттєвої 
образності, затребування їхніх свідомісних і емоційних ресурсів загалом. Причому 
адекватна емоційна реакція учасників ради не забарилася. Зненацька “до неба під
нісся крик -  усі клялися захищати свою старожитну віру аж до смерті (аг йо
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gardla)!”. Без сумніву, це означало, що запорожців охопила хвиля релігійної екза
льтованості. В єдиному пориві вони готові були боронити “свою старожитну ві
ру” Оскільки на цій раді оратори в контексті політичної боротьби за віросповідні 
права руського народу подавали православну віру як “старожитну”, тобто таку, що 
освячена давньою конфесійною, культурно-історичною та моральною традицією 
народу, то почуття, які вона викликала у козаків, правомірно назвати національно- 
релігійними.

Звісно, що на темі оборони Православної церкви від її гнобителів і ворогів (на
самперед уніатського духовенства) не можна було до безкінечності підігрівати 
у запорожців почуття релігійного запалу, не наражаючись на небезпеку неконтро- 
льованого релігійного бунту. Тим часом верхівка Православної церкви, так і, напев
но, провідники Війська Запорозького не позбулися ілюзій стосовно “доброго” коро
ля і вірили у можливість легальними політичними та правовими методами добитися 
від офіційної Варшави виконання своїх конфесійних вимог. Відтак вони не хотіли 
розпочинати “відсіч” уніатам, не дочекавшись відповідної реакції офіційної центра
льного уряду. Недарма православні архієреї на вимогу Сигізмунда III невдовзі 
з’явилися до нього, власне, у серпні 1621 р. слухняно прибули на сейм. Причому 
вони там так і не наважилися підняти питання про легалізацію православної ієрархії, 
бо, мовляв, це зашкодило б Речі Посполитій напередодні війни з турками1.

Кипляче завзяття релігійного протесту, який охопив козаків на червневій 
1621 р. раді, таки дістало вихід, причому зовсім не проти Уніатської церкви, або 
ж неприхильної до православної конфесії політики центрального уряду. Не відо
мо, чи таке “випущення пари” відбулося спонтанно, чи до нього підштовхнула 
чиясь зацікавлена рука. За інформацією Оборницького, в коморі одного єврея ні
бито було знайдено ікону зі слідами спалення та іншими навмисними пошкоджен
нями, що було витлумачено як наруга над православними святощами. Через це 
гетьман Я. Бородавка санкціонував пограбування в Україні євреїв (per Urrainam 
Judaeos spoliandi). У вже наелектризованій атмосфері міжконфесійної напруги це 
спровокувало крайні прояви релігійного фанатизму серед тих козаків, які ревно 
взялися за виконання наказу свого гетьмана.

І. Борецький, котрий розпалював на раді пристрасті навколо православного 
конфесійного питання, так само як і все духовне крило цієї своєрідної козацької 
ради-собору, були зацікавлені в тому, щоб козаки Війська Запорозького ще раз 
висунули перед політичним центром Речі Посполитої вимогу щодо поновлення 
у правах Православної церкви. Насамперед ішлося про легалізацію новопоставле- 
них патріархом Феофаном православних архієреїв. Як здавалося, очевидно, бага
тьом -  і не в останню чергу в найближчому оточенні І. Борецького, офіційна Вар
шава мусила стати в цьому питанні поступливішою. Адже гетьман Я. Бородавка 
вже подав їй урок, ухилившись від участі в Цецорській битві. До того ж, на час 
проведення козацької ради над Кагарликом польський уряд був притиснутий до

1 Iustificacia niewinnosci // Архив ЮЗР. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 526.
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стіни страшною турецькою загрозою. Відтак надання Військом Запорозьким до
помоги польському війську у війні проти армії Османа II розглядалося як ціна, що 
її учасники руху за конфесійну свободу православних готові були заплатити за 
задоволення своїх конфесійних вимог.

Загалом це були доволі тверезі політичні плани. Однак їхня вразливість поля
гала у тому, що автори цих планів готові були наївно вірити обіцянкам такого не
похитного противника Православної церкви, як Сигізмунд III. Поза цим прибуття 
на раду кількох сотень представників духовенства на чолі з митрополитом вияви
лося недаремним. Адже козаки внесли низку вимог, що стосувалися православно
го конфесійного питання, як основні в інструкцію своїм послам до польського 
короля. Згідно з інформацією Оборницького, головна суть їхнього посольства 
(вшшпа ^айопів) -  затвердження королем висвячених Єрусалимським патріархом 
митрополита та єпископів.

У ролі оратора на раді спробував свої сили також Я. Бородавка. Щоправда, не
відомо, на який саме день її роботи припав його виступ. Хоч би там як, а його по
лум’яна промова напевне запам’яталася козакам. Він звернувся до них, зокрема, 
з такими словами: “Перед Військом Запорозьким тремтить земля польська, туре
цька та увесь світ!” У цій фразі прохоплюється не тільки нелояльний щодо Корони 
Польської підтекст -  на цьому запопадливо наголосив увагу своєму адресатові 
ксьондз Оборницький. Потрібно зважити на те, що Я. Бородавка звертався до сво
го війська, на яке от-от чекали суворі воєнні випробування. Через це метафора не
переможної могутності Війська Запорозького, перед яким тремтить чужа земля 
(ототожнена насамперед з антагоністами у війні, що насувалася, -  Польським ко
ролівством й Османською імперією), а також увесь світ, безперечно, була покли
кана піднести бойовий і моральний дух запорожців. Як бачимо, козацький геть
ман, котрий відштовхувався від завдань, що їх диктував поточний момент, вико
ристовував засоби ідейного та психологічного впливу на своїх підлеглих, щоб мо
білізувати у них вольове начало.

16 червня, тобто на другий день роботи ради, запорожці вирішили заслухати 
королівського посла Б. Обалковського. На цього повноважного представника Си- 
гізмунда III вже чекала імпровізована трибуна. Її зробили з двох сторчма постав
лених бочок, постеливши біля них на землі килим. Таке технічне облаштування 
внутрішнього простору радного кола було невипадковим. Його зумовило незви
чайне велелюддя цієї ради, адже в одному місці на той момент зібралися понад 
50 тис. запорожців. Через це, щоб голос оратора добре чули найвіддаленіші від 
центру козаки, йому потрібно було достатньо високо здійматися над усіма. При
чому організатори ради в цьому разі керувалися не тільки технічними міркуван
нями. Конструкцію з бочок, тобто ремісничих виробів, що мали широке практичне 
застосування у повсякденному житті козаків, вони декорували килимом. У такому 
поєднанні простих дерев’яних бочок із вишуканим килимом (запорозькі посли 
вочевидь бачили подібні предмети розкоші під час виконання посольських місій 
на дворах різних тогочасних володарів) можна вбачати певну тенденцію у культу
рі та політичній свідомості козаків. Серед них, отже, утверджувалося розуміння
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того, що публічне місце, де звершується владна воля запорозької спільноти, мусить 
бути урочисто вирізнене та естетизоване. Що ж до відомостей про використання на 
раді якихось козацьких атрибутів влади та інсигній, наприклад, булави або корогви, 
то їх немає у листі Оборницького. Можливо цей автор вважав це банальним і не 
вартим уваги монаршої особи. До того ж згадка про гетьманську булаву в руках 
бунтівливого Я. Бородавки навряд чи припала б до душі Сигізмунду III.

Запорозькі булава, бунчук та литаври. XVII ст.

Про що говорив Б. Обалковський козакам? У джерелах не збереглося про це відо
мостей. Інформатор Сигізмунда III ксьондз Оборницький зауважив тільки, що промо
ва королівського посла була коротка. Причому всі учасники ради зустріли її схвально, 
навіть із піднесенням. Така реакція запорожців могла проявитися тільки за умови, як
що Б. Обалковський висловив якісь запевнення, що давали надію, які стосувалися го
ловного питання порядку дня, винесеного на розгляд ради над Кагарликом: про участь 
козацького війська у війні проти турків в обмін на задоволення польським урядом 
конфесійних вимог православних. Запорожцям безперечно сподобалося, що королів
ський посол привіз для них гроші. Утім, невідомо, чи задовольнила їх сума платні. 
Адже вона виявилася досить мізерною -  лише 20 тис. злотих.

Щойно Б. Обалковський завершив свою промову, як Я. Бородавка наказав ко
закам салютувати з гармат та мушкетів (ехр1оёеге ЬотЬагёаБ еі Іогтеїиа). Салют 
тривав упродовж двох годин. Якщо звістка про таку тривалість салюту і перебіль
шена, то небагато. Адже повідомлення про двогодинний салют із козацької зброї
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є також у джерелах, що подають відомості про закінчення Хотинської війни1. Як 
тільки над берегами Кагарлика стихла салютна стрілянина, запорожці склали при
сягу на вірність королю та засвідчили свою готовність до воєнної послуги Короні 
Польській. Щоправда, вони зробили це з вельми принциповим застереженням 
щодо своєї обіцянки виступити проти турків: дотримають свого слова, якщо поль
ський уряд задовольнить їхні вимоги.

Висунуті перед політичним режимом Речі Посполитої умови участі козаків 
у турецькій війні, що їх схвалила загальна рада, яка відбулася спільно з представ
никами Православної церкви, було доручено донести до відома короля запорозь
кому посольству. До його складу обрали чотирьох осіб -  по дві від світських та 
духовних учасників радного зібрання. У джерелах збереглися відомості лише про 
двох цих послів: П. Сагайдачного, який у Варшаві мав репутацію одного з най
більш лояльних до чинного політичного режиму запорозьких старшин, а також 
Ієзекиїла Йосипа Курцевича -  опального православного єпископа, арешту якого 
домагався сам Сигізмунд III. Тим часом факт обрання П. Сагайдачного послом, 
власне, керівником посольської делегації Війська Запорозького до короля, специ
фічно прокоментував Б. Обалковський. Згідно з його версією, П. Сагайдачний 
отримав статус посла насамперед через інтриги Я. Бородавки, котрий боявся свого 
попередника на гетьманському посту як небезпечного політичного конкурента 
і волів його подалі спровадити з війська. Як стверджував королівський посол, 
гетьман Я. Бородавка “боїться Сагайдачного як вогню, через це при мені відпра
вив його у посольстві до Й[ого] Королівської] М[илості], в якому й Курцевич та 
кілька інших попів”2

Інформатор Сигізмунда III ксьондз Оборницький вважав за свій обов’язок не 
тільки фіксувати для короля найважливіші моменти в перебігу козацької ради, особ
ливо ті, що йому видавалися шкідливими для шляхетської держави, а й зосереджу
ватися на злочинних планах, які, на його думку, плекали деякі чільні учасники рад
ного зібрання. Отож, він переконував Сигізмунда III, що запорожці не обмежаться 
відправкою до Варшави своїх послів, а вдадуться до неприпустимого свавільства. 
Його спричинять дії І. Борецького, який підбурює козаків брати в заручники шлях
тичів (аііяиіп сар іуаЬиїй поЬіІіїаІет, Ш вішії Вогескі) задля того, щоб натиснути на 
польську владу і домогтися від неї визнання новисвяченої православної церковної 
ієрархії. Тим часом згідно із законами Речі Посполитої такі протиправні дії стосовно 
представників шляхетського стану вважалися тяжким злочином.

Чи правдивою була інформація про І. Борецького -  ідейного натхненника за
хоплення запорожцями шляхти у заручники? Чи міг Київський митрополит наць
ковувати козаків на православних шляхтичів, багато з яких активно сприяли свя
тительській місії патріарха Феофана в Україні? Відповідь на ці запитання може 
бути тільки негативною. Адже якщо б подібне сталося, то це означало б не тільки

1 БоЬіезкі 7. Оіагіивг \vojny йігескід росі СЬосітеш г. 1621 // Раті^пікі о іуургашіе 
сЬосішв^ г. 1621.-8. 181.

2 Б. Обалковський до В. Лєщинського, 20 (?)Л'1 1621. -  8.845.
571



77. М. Сас. Витоки українського націотворення

розпалювання соціальної революції, а й рішучий розрив з політичним режимом 
Речі Посполитої. Цього явно не бажав І. Борецький, так само, як не хотіли цього 
і запорожці. До того ж, викривальну інформацію Оборницького про інспірування 
Київським митрополитом козацько-шляхетського конфлікту підважує та обстави
на, що І. Борецький мав тісні контакти з українським шляхетством. Невдовзі по 
завершенні козацької ради над Кагарликом він став учасником шляхетського сей
мика у Житомирі (1621 р. місцеві шляхетські корпорації проводили так звані пе- 
редсеймові сеймики у другій половині липня, наприклад, вишенський сеймик ух
валив свою інструкцію на вальний сейм 21 липня, упітський -  29 липня)1. Зрозумі
ло, що І. Борецький прибув у цей час до Житомира зовсім не для того, щоб розпо
чати арешти шляхтичів. Неприязнено налаштовані до нього представники уніатсь
кої сторони стверджували, що попри королівські універсали про його арешт, він 
верховодив не тільки на православному церковному соборі у Києві, а й на шляхет
ському сеймику в Житомирі (“один собор з попами провів у Києві, другий, із шля
хтою -  у Житомирі. Чи це не бунт?”)2

Звинувачуючи Київського митрополита в зловісних намірах і діях стосовно 
шляхти, Оборницький у непривабливому світлі виставляв, отже, і козаків. Як за
значалося, до нього могли дійти якісь чутки про готовність запорожців брати за
ручників від Я.-К. Ходасевича. Судячи з усього, саме цим чуткам Оборницький 
і надав специфічної антиправославної тональності, спрямованої, зокрема, проти
І. Борецького. Для ксьондза, небезстороннього складача звіту про козацьку раду 
над Кагарликом, запорожці породжували великий страх та будили різні підозри. 
Його вразила їхня дедалі більша сміливість й демонстрування ними того, що він 
називав свавільством. На думку Оборницького, такі небезпечні для шляхетства
і польської влади риси характеру козаків породжувало усвідомлення ними своєї 
могутності. Адже на раду вони зібралися без ліку, у великій силі. Як похмуро ві
щував згаданий кореспондент Сигізмунда III, від них потрібно чекати бунту, а то 
й чогось більшого -  вибуху війни пригноблених (cosaci turbent multa et sit bellum 
servile). Тим часом, нарікав ксьондз, нечисленним місцевим католикам немає куди 
втікати від небезпеки. Скрізь козацькі розорення. В Україні “усе, що живе, пішло 
в козацтво!” Навіть турецький султан і кримський хан не спромоглися б на більші 
збитки, що їх уже завдали запорожці.

Звісно, що в таких оцінках, як у дзеркалі, відобразилася соціально-станова 
й конфесійна упередженість згаданого автора стосовно запорожців. Попри це, на
ведений опис є цінним історичним джерелом. У ньому фактично представлено 
зроблений сучасником, щоправда, під особливим кутом зору, соціальний зріз 
українського життя на початку третього десятиліття XVII ст. Так чи так в цьому 
джерелі правдиво відтворені притаманна козакам вибухова соціальна енергія і полі
тична активність, а також їх реальне домінування в Україні як самовладної ста

1 Opalinski Е. Op. cit. -  S. 69,293.
2 Sowita wina. -  Wilno, 1921 // Архив ЮЗР. -  Т. 7. -  Ч. 1. -  С. 497.
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ново-корпоративної спільноти. Королівський посланець Оборницький, який був 
представником польсько-католицьких кіл, тонко виявив потенційну загрозу соціа
льним і політичним устоям Речі Посполитої, що виходила від зрослих у силі запо
рожців, а також те, що сила останніх може бути спрямована проти польсько- 
шляхетського панування в Україні.

Комплектування козацьких підрозділів

17 червня 1621 р., тобто на третій день козацької ради над Кагарликом, було 
прийнято важливі ухвали та ажито заходів, що стосувалися військово-органі- 
заційної сфери. Насамперед визначено критерії, згідно з якими козаків брали до 
війська, яке “затягувалося” на воєнну службу королю і Речі Посполитій. Відтак 
було вирішено, що претендувати на частку з 20-ти тисяч злотих урядової платні, 
виділеної на усе військо, можуть тільки ті козаки, котрі мають добру зброю і не
одноразово бували у морських походах проти турків. Таких претендентів набрало
ся 40 тис. (насправді на Хотинську війну виступило більше козацьке військо -  це 
питання потребує окремого розгляду). Як бачимо, більшість із понад 50 тис. запо
рожців, які зібралися на раду над Кагарликом, виявилися бувалими і добре споря
дженими воїнами. Отож саме їм роздали привезені Б. Обалковським 40 тис. злотих 
із розрахунку один злотий на дві особи.

Неважко переконатися, шо при комплектуванні особового складу полків Вій
ська Запорозького до козаків висували досить жорсткі вимоги. їх оцінювали як за 
рівнем бойової підготовки, так і за озброєнням та екіпіруванням. Отже, на Запо
рожжі мірилом козацької доблесті слугувала участь у бойових морських виправах. 
Причому перший морський похід, у який ходили новачки, розцінювався для них 
як пробний. Вважалося, що він ще не давав їм належного бойового досвіду. Коза
кам із таким послужним списком важко було здобути репутацію надійних і досві
дчених вояків. Як випливає з наведених Оборницьким відомостей, у козацькому 
середовищі утвердилася думка, що справжнє загартування для запорожця прихо
дить тільки з повторними походами. У такі походи вочевидь уже не брали тих, хто 
не склав іспити на бойове хрещення на морі. Що ж до такого критерію формуван
ня козацького війська на Хотинську війну, як наявність у запорожців “доброї 
зброї” , то, судячи з усього, під ним розуміли не тільки їхню оснащеність вогнепа
льною і холодною зброєю та необхідною бойовою амуніцією, а й наявність у них 
коней. Прикметно, що, за твердженням Оборницького, запорожці, яким роздали 
привезений королівським ПОСЛОМ ЖОЛД, були вершниками (ІП еяиІБ).

Козацьке військо, яке готувалося до участі у бойових діях проти армії Осма- 
на II, потребувало командирів та начальників різних рівнів. Щодо того, хто буде 
головнокомандувачем, то на червневій раді 1621 р. це питання вочевидь не роз
глядалося. Адже відповідні функції виконував запорозький гетьман, а його на цій 
раді не переобирали -  ним залишався Я. Бородавка, який, отже, і мав повноважен
ня головнокомандувача козацьких сил. Як заповнювалися старшинські вакансії 
у сотнях та полках? У звіті про козацьку раду над Кагарликом, який представив
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Сигізмунду III ксьондз Оборницький, немає на це запитання чіткої відповіді. Про
те з цього джерела однозначно випливає, що козацьке рапне зібрання визначилося 
стосовно командного складу сотників, полковників, отаманів та осавулів аналогіч
ним способом, як це було зроблено з формуванням персонального складу посольс
тва Війська Запорозького до короля (assignaverunt centuriones, tribunos, attamauos, 
assavulos et legatos ad serenissimum).

Звідси напрошується висновок, що в цьому випадку мав би домінувати прин
цип виборності. Принаймні це стосувалося новостворюваних військових підрозді
лів. Очевидно деякі “старі” полковники в цей час не утрималися при владі. Зокре
ма, серед затверджених радою полковників не виявилося Богдана Кизима, 
який був на полковництві 1620 р. Утім, залишається невідомим, чи брав Б. Ки- 
зим участь у цій раді, а якщо він і прибув на неї, то чи не втратив свій полков
ницький статус напередодні. Тим часом ще один “старий” полковник, П. Сагай
дачний, залишився полковником і по козацькій раді над Кагарликом. Напевно 
козаки його полку у дні роботи цієї ради не вдавалися до переобрання полков
ника, під час якого підтвердили полковницькі повноваження П. Сагайдач
ного. Можна припустити, що цей козацький старшина як чинний запорозький 
полковник не потребував такої процедури підтвердження в межах прямої 
козацької демократії, адже і чинного гетьмана Я. Бородавку ніхто не переобирав 
і не підтверджував.

Зауважимо, що у перші десятиліття XVII ст. насамперед на Подніпров’ї існува
ла система козацької влади на волості, тобто, як зазначалося, заселених територіях, 
на які поширювалася адміністративно-територіальні та судові структури влади Речі 
Посполитої. У сеймовій конституції 1613 р. щодо реалій автономного політико- 
правового устрою та особливостей життя козаків в Україні зазначено: “Ці люди, 
зневажаючи нашу владу, виходять із юрисдикції своїх панів і з підпорядкування 
владі, під якою мешкають, запровадивши собі осібні суди і старших не хочуть ста
вати перед жодним правом, лише перед заведеними [ними] отаманами і піддаються 
своїм злочинам. Ті їхні юрисдикції, як такі, що суперечать посполитому праву 
скасовуємо і передаємо [їх] владі за місцем їхнього проживання”1

З наведеного джерела неважко переконатися, що козаки не визнавали влади ані 
королівських урядників, ані шляхетських власників, з чим категорично не хотіла 
погодитися польська влада. Представники козацької спільноти підлягали тільки 
“осібним судам і старшим”, тобто самозапровадженому становому суду та само
врядуванню. Причому чільне місце в цьому інституційному механізмі належало 
виборним козацьким отаманам.

1 Конституція варшавського вального сейму 1613 p. -  S. 122.
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Лівий фрагмент картуша із зображенням запорозького козака на виданій 1662 р. Й. Б щ ’ 
карті Т. Маковського "Tractvs Borysthenis, vulgo Dniepr el Niepr dicti,

A civitate Czyrkassi ad ostia et Ilmen lacum, per quem in Pontum Euxinum se exonerat"

З інших джерел відомо, що, окрім отамана, козацька адміністрація у волосних мі
стах та містечках мала писаря, а в ряді випадків -  полковника, яким підпорядковува
лися місцеві козацькі товариства1. Про інститут волосних отаманів і полковників 
прикметні відомості подав автор твору “Засоби та ексцеси щодо козаків”, написаного 
на початку 1620-х років. Серед іншого, у цьому джерелі йдеться про виборність коза
цьких старшин та невтручання у цей процес запорозького гетьмана. Звернуто також 
увагу на те, що козацькі урядники вважають за можливе поширювати свою владу на 
представників інших станів (“ґвалтом захоплюють домівки, [а] напавши -  грабують, 
відбирають, розстрілюють, вішають, прив’язують до гармат, шкап, б’ють комишина- 
ми, вивертають хати, підпалюють, забирають дружин і наказують [їх] викуповувати, 
волочать кіньми, безневинно грабують підданих по ярмарках і торгах й чинять інші 
вбивства і грабежі, чим повна Україна”)2

Неважко здогадатися, що автор твору “Засоби та ексцеси щодо козаків” тен
денційно перебільшив масштаби владних впливів козацьких урядників на некоза- 
цьке населення волості та утрирував їхні жорстокості. Проте він загалом правильно 
окреслив сильні позиції козацької влади на волості, а також деякі методи виконання 
вироків козацького правосуддя, зокрема покарання винних палицею-комишиною та

1 Дтаовний заповіт чигиринського козака Т. Волевача, 8. VIII 1600II Каманин И. М. Материа
лы по истории козацкого землевладения (1494-1668 гг.) // ЧИОНЛ. -  К., 1894. -  Кн. 8. -  Отд. 3. -  
С. 13-15; Купча угода про продаж Плоского лісу М. Михайловичем І. Волевачу, 5.ІІ 1615 // Там 
же.-С. 16-17.

2 Засоби та ексцеси щодо козаків; стисло зібрано і подано до рук їх милостивих панів, панів 
комісарів: як має бути присмирене Військо Запорозьке, початок 1620-х рр. -  С. 458.

575



П. М, Сас. Витоки українського націотворення

приковування їх до гармати (прикметно, що у джерелах можна зустріти приклади 
використання папиці-комишини як символу козацької судової влапи: цю регалію 
іноді залишали у дворі тих осіб, стосовно яких запорозькі старшини приймали 
певне владне розпорядження)1

Серед козацьких старшин, які урядували на волості, були також полковники. За 
свідченням автора “Засобів та ексцесів щодо козаків”, “звикли також люди з міст, сіл, 
[звернувшись] хоч [до] отамана, полковника і т. д., через який-небудь упоминок і по- 
клон, частування, сватання, кумівство приймати хлопів від плугів до Війська Запоро
зького, називати молодцями й одразу звільняти цих хлопів та їх повинних від пансь
ких робіт, [а також] -  як королівських повинностей, так і шляхетських... Аби цього не 
було на прийдешні часи, неодмінно потрібно в отаманів, полковників і всіх інших 
відібрати ingenere sub pena capitas potestatem [під смертною карою чинити повнова
ження] посвячення в козаки, бо alias [інакше] невдовзі вся Україна перейде в козацт
во, як вже існують незліченні підтвердження цього. Нехай же, натомість, залишиться 
electia [вибір] при їхньому гетьманові, як бувало antiqum [з старовини]”2

З наведеного джерельного уривку добре бачимо, що козацькі полковники, так 
само як і отамани, урядували на волості на постійній основі. Причому до їхньої 
компетенції належав запис охочих до Війська Запорозького (набуття козацького 
статусу дуже багатьох вабило насамперед можливістю позбутися панського гніту). 
Це означає, що полковники виконували доволі важливі функції адміністративно- 
судової влади над козацьким населенням певних адміністративно-територіальних 
одиниць -  не виключено, що територіальних сотень та полків. Тобто вони вже не 
були тільки військовими командирами, хоча, як можна судити, військова влада для 
них була таки основною.

Водночас це не означало, що під час мобілізації на війну козаків Війська Запо
розького збройні козацькі підрозділи організовували та приводили у місце концен
трації запорозьких сил тільки полковники, які урядували на постійній основі. На
справді такі полковники (як і інші нижчі за рангом виборні козацькі старшини на 
місцях) мали владу насамперед у Каневі, Корсуні, Черкасах та інших давніх козаць
ких осідках Подніпров’я, в яких мешкали так звані городові козаки. Спираючись на 
козацькі ради місцевих козацьких товариств, старшини здійснювали воєнну мобілі
зацію козаків. Тим часом на інших волосних територіях, наприклад Житомирсько
му Поліссі, відповідна мобілізаційна практика була іншою. Оскільки в таких місце
востях владні впливи запорозької спільноти на місцеве населення були порівняно 
слабші, то, по-перше, окремі військові підрозділи могли формувати за власною іні
ціативою окремі особи, власне самопроголошені старшини, по-друге, ці новосфор-

1 ОкоЬкі &. ІЗуагуияг ІтапБаксуі №ОІеппе] ті^&у \vojskiem когоппет і 2арого5кіет, г. 1637, 
тіеві^ ̂ (Іпіа. -  Б. 16.

2 Засоби та ексцеси щодо козаків; стисло зібрано і подано до рук їх милостивих панів, панів 
комісарів: як має бути присмирене Військо Запорозьке, початок 1620-х рр. -  С. 457.
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мовані підрозділи нерідко не бажали підлягати владі запорозького гетьмана, а діяли 
самостійно1.

Звідси напрошується висновок, шо у червні 1621 р. під час формування на коза
цькій раді над Кагарликом війська, яке вирушало на турецьку війну, в основному 
були залишені у своєму складі полки та сотні, з якими прийшли “городові” козацькі 
старшини. Не виключено, що деякі з них з огляду на військову доцільність на раді 
могли доукомплектувати. Формування ж нових бойових підрозділів та обрання їхніх 
старшин відбувалося насамперед із козаків, які індивідуально або групами прибули 
на раду. Механізм такого формування полків був не новим для Війська Запорозько
го. Про це свідчить історія створення козацького полку Ждана Конші під час поль- 
сько-московської війни 1617-1618 рр. Отже, він виник наприкінці цієї воєнної кам
панії, коли ряд козаків почали шукати воєнного найму на службі у московського 
царя Михайла Федоровича. Полк Ж. Конші (запорожці обрали полковником цю 
особу, колишнього сотника з полку свого брата Богдана Конші, 2 січня 1619 р.) був 
сформований із козацьких десятків та сотень, особовий склад яких відділився від 
головного війська, яким командував гетьман П. Сагайдачний. Згідно з реєстровими 
списками, шо збереглися, він налічував 607 осіб і складався із семи сотень, три
з яких були недоукомплектовані. У ньому були полковник, військовий писар, оса
вул, хорунжий, 6 сотників, отаман, 54 десятники, 542 рядових козака (у штатній 
структурі полку не виявилося обозного та військових музикантів)2

Завершення ради: організаційні та військово-технічні питання

В останній день роботи загальної козацької ради над Кагарликом на ній було 
прийнято прикметну ухвалу щодо підтримання серед козаків військової дисциплі
ни. Йдеться про встановлення для учасників бойового походу відповідних “пока
рань” та “законів” (сопБйй^Б ейат роете еі 1е£ІЬш). Автор цього повідомлення, 
Оборницький, не уточнив, до чого саме зводилися ці “покарання” та “закони” 
Можна припустити, що це були насамперед неписані норми військового права, які 
увібрали в себе освячені звичаєвою традицією військові адміністративно- 
дисциплінарні приписи, настанови і стягнення, а також певні карні норми. Звісно, 
що за потреби їх могли доповнити новими “покараннями” та “законами”

1 Вирок Луцького гродського суду в справі козаків сотні О. Слуцького, ЗОЛИ 1596 // Архив 
ЮЗР. -  К., 1863. -  Т. 1. -  Ч. 3. -  С. 106-122; Скарга Василя і Федора Тишів Биковських на В. Ми- 
ровицького, 17.IV 1618 // Там же. -  Т. 1. -  Ч. 3. -  С. 210-212; Скарга О. Стрибіля на М. Фастівця, 
21.IV 1618 // Там же. -  Т. 1. -  Ч. 3. -  С. 213-215; Скарга слуги Я. Острозького А. Шклярського на 
С. Калиновського, 2.У 1618//ЦЩАУК.-Ф. 11.-Оп. 1,-Спр. 7. -  Арк. 943 зв. -  945 зв.

2 Із свідчень І. Васильєва та С. Матчина, після 25.ХІІ 1618 (4.1 1619) // Документи російсь
ких архівів з історії України. -  Т. 1. -  С. 197, 198; Реєстр козаків запорозького полковника
Ж. Конші, підготовлений Б. Дворяниновим, 4 (14).І 1619 II Там само. -  Т. 1. -  С. 205-208; 
Реєстр козаків запорозького полковника Ж. Конші, підготовлений В. Молчановим, близько
5 (15).11619 // Там само. -  Т. 1. -  С. 209-212; 3 ухвал московських думних бояр щодо запорожців 
полку Ж. Конші, 7 (17).11619. -С . 213-214.
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Як бачимо, таку нормотворчість козацької ради спричинили конкретні обста
вини -  вступ запорожців у воєнну кампанію. Це дає підстави припустити, що кож
ного разу перед виступом у бойовий похід до відома козаків доводили не тільки 
бойовий наказ вищого запорозького командування, а й своєрідний “дисциплінар
ний статут” Війська Запорозького, присвячений військовій дисципліні та відпові
дальності за її порушення. Зауважимо, що і під час проведення у червні 1618 р. 
двох загальних козацьких рад, на яких запорожці вирішували питання, пов’язані
з підготовкою свого війська до виступу в похід у Московську державу на допомо
гу претендентові на царську корону -  королевичу Владиславу, вони “вчинили ор
динацію, як мають іти”, тобто затвердили порядок здійснення бойового походу1, 
де вочевидь ішлося і про військову дисципліну. Засоби ж впливу на її порушників 
були різні, в тому числі надзвичайно суворі. Про це свідчить повідомлення Г. Боп- 
лана фактично про норму звичаєвого права, згідно з якої запорожцям під страхом 
смерті заборонялося вживати спиртні напої під час морських походів2

Неважко здогадатися, що ухвали козацьких рад, спрямовані на підтримання вій
ськової дисципліни у запорозькому війську, були спричинені суворою воєнною не
обхідністю. Адже набутий козаками дорогою ціною досвід багатьох воєнних 
походів і битв диктував нагальну потребу в такому “дисциплінарному статуті” 
Певним чином на правотворчість козацької ради у цій справі могли вплинути також 
норми військового права, які діяли у коронному війську, -  так звані гетьманські 
артикули (статті). Причому прерогативи коронних гетьманів щодо підтримання 
військової дисципліни ((Іувсурііпа тіїіїагіз) підкріплювали відповідні сеймові 
ухвали3

Про сформоване у середині червня 1621 р. над Кагарликом козацьке військо та 
його головнокомандувача прикметні відомості подав головний представник 
урядової сторони на радному зібранні запорожців -  Б. Обалковський. Отже, у своє
му листі до коронного підканцлера В. Лєщинського, написаному невдовзі по 
завершенні козацької ради, він стверджував: “цим військом, яке є більш пра
вильне, [аніж те], яке я затягав до Москви, [козаки] могли б вчинити велику 
послугу королю Й[ого] М[илості] та Р[ечі] Щосполитій] -  як-от Сагайдачний, або 
[хтось] інший. Однак сумніваюся, щоб той п’яниця (Я. Бородавка -  Ті. С.) щось 
доказав, якого жодним способом не могли скинути. За ним уся чернь, оскільки 
дозволяє їм свавілля”4

Отже, Б. Обалковський насамперед відзначив якісні зміни, що відбулися 
у козацькому війську після затягнення 1618 р. запорожців на польсько- 
московську війну. Судячи з усього, під “більш правильним”, або “доладнішим” 
(ґогет^вгут) військом, про яке твердив королівський посол, потрібно розуміти

1 Я. Ловіцький до JI. Гембіцького, 6.VII1618//AGAD. Extranea. -  Pkps. 98/62.
2 Боплан Г. JI. де. Зазнач, праця. -  С. 71.
3 Див., напр.: Конституція варшавського вального сейму 1613 р. // Volumina legum. -  

Т. 3 .-S . 80,81; 1620 p.//Ibid.-S. 177,178,181.
4 Б. Обалковський до В. Лєщинського, 20 (?).VI 1621. -  S. 849.
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зрослий 1621 р. порівняно з 1618 р. ступінь своєрідного його “регулярного” влаш
тування щодо уніфікації організаційної структури бойових підрозділів, їхньої 
оснащеності зброєю (про очікуване затягнення на турецьку війну понад ЗО тис. 
козаків із “самопалами” й артилерією з 25-ти гармат Б. Обалковський писав ще на 
початку березня 1621 р.), а також професійного вишколу козаків. Прикметно, що 
про “правильне” влаштування запорозьких підрозділів свідчили деякі публічні 
церемонії за їхньою участю. Як зазначалося, під час урочистої зустрічі киянами
11 березня 1621 р. Київського митрополита І. Борецького його супроводжувала 
від Золотих воріт у місто почесна варта, послана керівництвом Війська Запорозь
кого. Причому відповідний козацький підрозділ був вишикуваний за родами 
військ у церемоніальному порядку: попереду митрополита їхали 150 кіннотників, 
а позаду марширували близько півсотні козаків-піхотинців із мушкетами, тобто 
однотипною та чи не найсучаснішою на той час ручною вогнепальною зброєю.

Щодо чисельності запорозького війська, яке 1621 р. збиралося рушити від бе
регів Кагарлика проти армії Османа II, то Б. Обалковський стверджував, що
17 червня на загальній раді козаки отримали “затяжні” гроші, а 20 червня вони 
вирушають до Молдавії і “війська є 30 тисяч, однак коли усі зберуться -  прийде 
40 тисяч. Беруть з собою 24 гармати”1. Неважко переконатися, що повідомлення 
Б. Обалковського про реально зібране 30-тисячне козацьке військо не узгоджуєть
ся з даними, які незалежно один від одного подали такі добре обізнані з реальним 
станом речей свідки червневого радного зібрання запорожців, як І. Борецький та 
Оборницький (відповідно понад 50 тис. осіб та відібрані з козацького загалу 
40 тис. осіб, котрі отримали “затяжні” гроші). Не можна не помітити і те, що ці 
автори писали про виступ у похід козацького війська 17 червня, тоді як 
Б. Обалковський -  20 червня 1621 р.

Тим часом для Б. Обалковського не могли бути секретом цифри чисельності 
запорожців, що їх обстоювали І. Борецький та Оборницький. А проте, як оцінювач 
козацьких сил, він був значно стриманіший порівняно з православним Київським 
митрополитом та католицьким священиком. Про справжні причини та мотиви, 
якими керувався королівський посол у своїх підрахунках, судити важко. Утім, 
впадає у вічі, що в листі до В. Лєщинського від 3 березня 1621 р. він стверджував, 
що на Запорожжі майже домовився про виставлення проти турків “багато більше, 
ніж 30000” козаків при 25 гарматах. Причому схожі цифри фігурують у листі 
Б. Обалковського, написаному до В. Лєщинського по завершенні червневої 1621 р. 
козацької ради: реально запорожців є 30 тис., однак очікується -  40 тис. при 
24 гарматах (прогноз королівського посла про стягнення 40-тисячного війська во
чевидь випливав з відомого йому факту виплати “затяжних” грошей саме такій 
кількості запорожців). Тобто, складається враження, що Б. Обалковський ціле
спрямовано переконував В. Лєщинського: випробувана ним ще наприкінці люто
го -  на початку березня 1621 р. посольська програма, з якою він прибув на Запо

1 Б. Обалковський до В. Лєщинського, 20 (?).УІ 1621. -  в. 845.
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рожжя, у червні послідовно втілюється у життя. За цим, напевно, крилося бажання 
Б. Обалковського постати в очах свого сановного адресата блискучим диплома
том, який зробив велику послугу шляхетській державі.

Пишучи про 30-тисячне запорозьке військо, яке невдовзі мало зрости до 
40 тисяч, Б. Обалковський, можливо, мав на увазі, що після ради 15-17 червня ча
стина козаків організовано покинула військо з тим, щоб у визначений наперед час 
знову влитися до його лав? Однак навряд чи королівський посол керувався такою 
логікою, адже у своєму листі він стверджував про масову втечу з війська козаків 
на Запорожжя задля участі в морських походах.

Ступінь умотивованості підрахунку Б. Обалковського, згідно з яким реально 
запорожців налічувалося 30 тисяч, став б зрозумілішим, якщо знати про час збо
ру саме такого їхнього війська. Проте у листі, що його розглядаємо, не зазначено 
місце його написання, а подана у ньому дата -  16 червня -  поставлена заднім чис
лом, оскільки Б. Обалковський писав про видачу 17 червня “затяжних” грошей 
запорожцям як про звершений факт. Однак у цьому документі є окремі хронологі
чні та географічні зачіпки, спираючись на які, можна спробувати з’ясувати зазна
чене питання. Йдеться насамперед про повідомлення Б. Обалковського, що 20 че
рвня козацьке військо “в ім’я Господа рушає до Волощини”1 Тобто, на цей день 
тільки був запланований його похід. Причому, як зазначено в листі, гетьман 
Я. Бородавка мав намір повести до Вінниці, а звідти “випустити” запорозьких по
слів (у компанії з королівським послом) до Варшави. Як бачимо, Б. Обалковський 
писав у майбутньому часі про відправку послів від Вінниці до короля. Звідси ви
пливає, що козацьке військо ще не дійшло до цього міста. Отже, є підстави ствер
джувати, що Б. Обалковський написав свого листа близько 20 червня. Вірогідно це 
сталося 19 червня, оскільки у день походу (20 червня) він навряд чи мав би на це 
час, або ж уранці 20 червня. Що ж до місця написання листа, то, напевно, це була 
Біла Церква, до якої козаки прийшли ще увечері 17 червня.

Судячи з усього, кількаденна затримка козаків у Білій Церкві була спричине
на, серед іншого, тим, що вони чекали налагодження переправ для своєї артилерії. 
Запорозьке командування надіслало відповідний наказ до мешканців українських 
міст, розташованих по запланованому маршруту свого війська. Повідомлення про 
це надійшло і в Гусятин, про що свідчить написаний у цьому місті 24 червня 
1621 р. лист кам’янецького войського до Познанського католицького єпископа. Як 
випливає з цього документа, козаки мали намір скористатися переправами “цими 
днями”, тобто виступити у похід, очевидно, вже на початку 20-х чисел червня. 
Прикметно, що у цьому листі наведено оцінку чисельності запорозьких сил. Цю 
оцінку зробив якийсь шляхтич Поражинський, котрий, очевидно, був присутній на 
козацькій раді 15-17 червня: “їх (козаків. -П . С.) є 40 тисяч”2. Неважко здогадати

1 Б. Обалковський до В. Лєщинського, 20 (?).V I1621. -  Б. 845.
2 Кам’янецький войський до Познанського єпископа, 24.VI 1621 // ВіЬІкЯека Яасг. -  

Rkps.Jfe2.-S. 846.
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ся, що називаючи рівно 40 тис. запорожців, Поражинський мав на увазі тих із них, 
які отримали гроші від польського уряду на турецьку війну.

Отже, є цілком очевидним, шо повідомлення Б. Обалковського про 30-тисячне 
запорозьке військо можна датувати 19-20 червня. Якщо вірити підозріло “круг
лим” цифрам підрахунку цього автора, то потрібно було б визнати, що через день- 
два по завершенні ради 15-17 червня, на яку зібралося понад 50 тис. запорожців, 
їхнє військо скоротилося принаймні на 20 тис. осіб. Причому, згідно із запевнен
ням Б. Обалковського, воно потерпало від масового дезертирства, тобто фактично 
втрачало керованість. Однак, як видається, такий катастрофічний розвиток подій 
нереальний. Він не має підтвердження у джерелах. Вельми хистким є також твер
дження Б. Обалковського про те, що, мовляв, у цей час концентрація запорозького 
війська ще не завершилася. Відтак, коли козаки “усі зберуться”, то можна чекати 
на прибуття 10-тисячного поповнення. Насправді ж запорозьке військо досягло 
максимальної концентрації 15-17 червня. Все це дає підстави розглядати висновки 
Б. Обалковського про чисельність запорожців та його прогнози щодо збільшення 
їхнього війська як непереконливі.

Не можна не помітити також явно упередженого ставлення цього автора до ге
тьмана Я. Бородавки як безпросвітного п’яниці й бездарного головнокомандувача 
запорозьких сил. Тим часом невідомо, чи справді Я. Бородавка прикладався до 
чарки частіше, аніж більшість його сучасників. Щоправда, про схильність Я. Бо
родавки до пиятики писав і Я.-К. Ходкевич, називаючи його “великим п’яницею”1. 
Про що можна з певністю стверджувати, що Б. Обалковський бажав усунути від 
влади цього непокірного й незговірливого козацького гетьмана і, судячи з усього, 
особисто доклав до цього чимало зусиль. Проте старшина так і не змогла позбави
ти Я. Бородавку булави (неважко здогадатися -  на користь П. Сагайдачного), хоча 
і хотіла спеціально для цього скликати раду. На заваді цим планам стало те, що 
чинний гетьман мав великий авторитет та підтримку козацького загалу. Відгомо
ном реальної впертої боротьби за гетьманську владу у Війську Запорозькому стали 
чутки, які у березні 1621 р. поширювалися в Києві: мовляв, Я. Бородавку скинуто 
з гетьманства, а новим гетьманом обрано П. Сагайдачного. Через це останній не 
став супроводжувати митрополита І. Борецького до Києва, де на нього чекала уро
чиста зустріч киян2

На козацькій раді 15-17 червня 1621 р. над Кагарликом ухвалили план, що пе
редбачав дислокацію війська у проміжному районі перед виходом до майбутнього 
театру воєнних дій. Ідеться, зокрема, про визначення конкретних міст та волостей 
для козацьких постоїв (assignatis oppidis, pais pro stationibus). Загалом під час воєн
них походів запорожці зазвичай вдавалися до військових постоїв та поборів (“ле- 
жі”, “приставства”, “стації”). Приміром, на початку XVII ст. по своїй участі 
у польсько-шведському конфлікті в Інфлянтах (Лівонії), козаки брали побори

1 Я.-К. Ходкевич до Сигізмунда Тії, 2.VI 1621 // Biblioteka Racz. -  Rkps. № 2. -  S. 822.
2 Лист з Києва про в’їзд до міста І. Борецького, 11 .III1621. -  S. 819.
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з населення Білорусії. Зокрема, їхнє 4-тисячне військо на чолі з гетьманом Іваном 
Кучковичем, який тримав гетьманську булаву від грудня 1602 р. до перших міся
ців 1603 р., стягнуло з Боркулабовської та Шупенської волостей 50 коп литовських 
фошей (30 тис. грошей литовських); 500 мір (близько 40-50 тис. літрів) жита, 
150 яловиць, 50 кабанів, 500 курей, 100 сала (близько тисячі кг)*, 10 пудів масла, 
60 пудів прісного меду (алкогольного напою), 300 возів сіна1. Запорожці продов
жили збір військових поборів із мешканців Полоцька, Вітебська, Орші, Мстислав- 
ля, Кричева, Могилева, Чечерська, Гомеля та інших білоруських міст і при гетьма
ні Івану Косому, який прийшов до влади після І. Кучковича2.

Тягарі військових постоїв і стацій, які йшли на утримання та постачання коза
цького війська (причому і за мирного часу), лягали також на цивільних мешканців 
українських земель. Серед іншого, самозалроваджені владою Війська Запорозько
го побори і повинності, що їх мусило виконувати населення волості різних станів 
та соціальних прошарків -  мешканці сіл, містечок, купці, біле духовенство, ченці 
та шляхта, передбачали постачання запорожцям ручної вогнепальної зброї, боє
припасів, військового спорядження, шанцевого та іншого інструменту, готового 
одягу, головних уборів, взуття, харчових припасів, в тому числі борошна та суха
рів, а також коней для перевезення гармат і козаків, возів3.

Для військових потреб запорожцям потрібна була продукція промислів, через 
що вони накладали на осіб, які ними володіли, відповідні побори. Йдеться, зокрема, 
про селітряний промисел, продукцію якого використовували при виготовленні по
роху4 Іноді козацькі реквізиції селітри були вельми великі. Наприклад, на початку 
другого десятиліття XVII ст. запорожці забрали селітру на селітряних промислах, 
які належали королевичу Владиславу, королю, а також шляхті в Корсуні, Лубнах, 
Богуславі та Переяславі. Причому цієї селітри виявилося стільки, що козаки виго
товили з неї декілька сот бочок пороху (як “на найбільшу війну”)5

Ухвалений на козацькій раді 15-17 червня 1621 р. план, що передбачав постої 
у маєтках магнатів і шляхти, безперечно дошкульно зачіпав економічні інтереси 
останніх. Гетьман Я. Бородавка надіслав свої універсали до королівських, шляхет
ських та церковних маєтків в Україні, вимагаючи надати своєму війську допомогу

* Наведена у джерелі кількість сала -  “сал свиных 100” -  подана, судячи з усього, в так зва
них полтях (польтях), що означали частину туші тварини (Скарга М. Мишки на Б. Острозьку, 
28.VI 1563 // ЦЩАУК. -  Ф. 25. -  Оп. 1. -  Спр. 5. -  Арк. 72). На думку дослідників, польт дорівню
вав 26 литовським фунтам (Ісаєвич Я. Деякі питання української метрології XVI—XVIII ст. // 
Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. -  1962. -  № 2. -  С. 12), тобто 
близько 10 кг.

1 Баркулабовская летопись.-С . 189.
2 Там же.
3 Засоби та ексцеси щодо козаків; стисло зібрано і подано до рук їх милостивих панів, панів 

комісарів: як має бути присмирене Військо Запорозьке, початок 1620-х рр. -  С. 457-460.
4 Інструкція послам Війська Запорозького на вальний сейм, 30.ХІ 1636 // АбАО. -  А1. -  

Икре. №3036.-Б . 119.
5 А. Мужиловський до К. Радзівілла, 24.VII (З.УІІІ) 1623 // Мицик Ю. З листування українсь

ких письменників-полемістів 1621-1624 років. Додатки. -  С. 336.
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тягловими кіньми для запорозької артилерії, порохом та оловом. Реєстри з деталь
ним переліком та обсягами військових поборів були послані “до кожного містеч
ка”. Причому запорозька влада пояснювала такі свої дії тим, що козаки стали на 
воєнну службу королю. За деякими відомостями, дозвіл на збір військових поборів 
запорожцям надав королівський посол Б. Обалковський. Серед тих, хто зазнав 
економічних збитків від активності козацьких поборців, був, зокрема, князь Юрій 
Збаразький. Роздратований шкодою, яку вони завдали його маєткам, він вимагав 
від Сигізмунда III суворо покарати Б. Обалковського, котрий дозволив запорож
цям брати військові припаси на волості'

Достеменно невідомо, які обіцянки давав королівський посол козакам, доби
ваюсь їхньої згоди виступити проти армії Османа II. Однак навряд чи він прямолі
нійно дозволив запорожцям згадані побори, спровокувавши ухвалення радою від
повідного рішення. Насправді посольське завдання Б. Обалковського полягало 
в протилежному. Він повинен був схилити козаків виконати наказ Сигізмунда III 
про марш їхнього війська назустріч армії Османа II “дикими полями під Білгород 
і Тягиню” (сучасні Білгород-Дністровський та Бендери). Цей самий наказ продуб
лював запорожцям і “гетьман”, про якого згадано в листі православного слуцького 
протопопа А. Мужиловського до К. Радзівілла2. Судячи з усього, під “гетьманом” 
автор листа розумів великого литовського гетьмана Я.-К. Ходкевича. Останній 
кілька разів письмово звертався до запорозького гетьмана Я. Бородавки, однак так 
і не дочекався від нього відповіді. Через це Я.-К. Ходкевич покладав надії на те, 
що до влади у Війську Запорозькому прийде більш поступливий порівняно 
з Я. Бородавкою П. Сагайдачний. Литовський гетьман писав про це на початку 
липня 1621 р. у своєму листі до Сигізмунда III (“Коли б Сагайдачний був старшим, 
краще з ним було б про це радити (про використання підготовлених запорожцями 
морських човнів. -  Я. С.), однак з цим теперішнім (Я. Бородавкою. -  Я. С.) -  тяжко; 
щодо цього вже неодноразово писав [до нього, проте] відповіді немає”)3

Запорожці ж, які зібралися у червні 1621 р. на раду над Кагарликом, не збира
лися виконувати наказ короля та литовського гетьмана йти проти турків “дикими 
полями”. Вони визнали за краще рушити на густо заселену й економічно розвине
ну Волинь, пустивши своє військо величезною смугою: від Прип’яті аж за Бар до 
Кам’янця-Подільського. Кореспондент К. Радзівілла, А. Мужиловський, був пе
вен, що від козацьких стацій і поборів добре дістанеться Звягелю та Острогу. 
Пройшовши таким робом по багатій волості, запорожці ухвалили зібрати військо 
докупи під Луцьком. Там вони мали намір чекати на повернення своїх послів із 
Варшави4.1 справді, згідно з повідомленнями польного коронного гетьмана Стані

1 Ю. Збаразький до Сигізмунда III, 3.VII 1621 // Scriptores Reran Polonicarum. -  Т. 5. -  S. 34.
2 А. Мужиловський до К. Радзівілла, 5 (15?).VII 1621 // Мицик Ю. З листування українських 

письменників-полемістів 1621-1624 років. Додатки. -  С. 332.
3 Я.-К. Ходкевич до Сигізмунда III, 2.V II1621 // Biblioteka PAN w Komiku. -  Rkps. № 330. -  

S. 168.
4 А. Мужиловський до К. Радзівілла, 5 (15?).VII1621. -  С. 322.
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слава Конецьпольського, наприкінці червня козаки розмістилися на постій у райо
ні Меджибожа, чинячи неабиякі утиски шляхті (“Запорожці, біля Меджибожа, од
нак земля не може стерпіти їхню злість”)1

Як можна переконатися, запорожці зробили загалом вдалий політичний хід. 
Вони з викликом політичному режиму Речі Посполитої продемонстрували свою 
силу в Україні, пройшовши багатотисячним військом по володіннях дуже чутли
вих до козацьких постоїв магнатів та шляхтичів. Причому козаки виразно давали 
зрозуміти, шо не підуть на війну з турками доти, доки центральний уряд не задо
вольнить їхні вимоги.

Ян-Кароль Ходкевич. Художник невідомий. 1621 р.

Схоже, що така тактика запорожців змусила рахуватися з нею чільних політи
ків Речі Посполитої. Принаймні так відреагував на неї Я.-К. Ходкевич. 27 липня
1621 р., перебуваючи під Хотином, він знову повідомив Сигізмунду III про свої 
неодноразові спроби прискорити прихід козацького війська “на службу” королю 
(литовський гетьман наказував запорожцям іти повз Вінницю до Могилева, щоб 
там переправитися через Дністер і вступити на територію Молдавії)2. Проте коза
ки залишалися глухими до таких звернень та наказів. За словами Я.-К. Ходкевича, 
вони стоять постоєм на Волині, не слухають свого гетьмана і займаються грабе

1 С. Конецьпольський до Я.-К. Ходкевича, близько кін. червня 1621 р. // ВіЬІіоІека Яасг. -  
Rkps.Jfc2.-S. 859.

2 Новини, 3-22.УІІ 1621 // ВМоІека Racz. -  Rkps. № 139. -  Б. 302.
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жами, особливо дошкуляють шляхті (“що добре відчули і мої власні маєтності” -  
нарікав литовський гетьман). Козаки пояснювали своє зволікання з приходом на 
допомогу коронному та литовському війську тим, що чекають на повернення
з Варшави П. Сагайдачного, тобто хочуть дізнатися про результати запорозького 
посольства до короля. Через це Я.-К. Ходкевич просив Сигізмунда III “якнайлас
кавіше” поставитися до козацьких послів. Бо інакше запорожці, які будуть невдо- 
волені “принесеною відповіддю”, можуть “замислити зробити щось зле”1, що не
безпечно в умовах навислої над Річчю Посполитою турецької загрози.

Проте запорозьким козакам забракло терпіння, щоб стояти на своєму до кінця. 
На дочекавшись приїзду своїх послів із польської столиці, вони невдовзі рушили 
до Молдавії. Судячи з усього, це пояснювалося не стільки браком політичної волі 
в Я. Бородавки, як тим, що він усвідомлював, що подальше вичікування може 
обернутися згубними воєнно-стратегічними наслідками як для польсько-литов- 
ської армії під Хотином, так і для розташованого на лежах по Волині запорозького 
війська. Прикметно, що очікування приходу запорожців під Хотин породило чутки 
про те, “що Бородавка на зло Сагайдачному відступив від цього посольства (запо
розького посольства на чолі з П. Сагайдачним. -  Я. С.), [і], не чекаючи відповіді 
[на нього], роздав отаманам гроші та в [силі] 30000 рушив до Дністра”2. Безпід
ставність цієї чутки цілком очевидна. По-перше, козаки отримали належні їм за 
участь у турецькій війні гроші ше на червневій раді над Кагарликом. По-друге, 
у той час, коли була записана ця звістка (не пізніше 22 липня 1621 p.), насправді 
запорожці продовжували перебувати на постоях на Волині.

2. Запорозьке посольство на чолі з П. Сагайдачним до короля

П. Сагайдачний, І. Курцевич та ще двоє їхніх товаришів, яких у червні 1621 р. 
на загальній козацькій раді над Кагарликом обрали послами до короля, повезли до 
Варшави політичну петицію Війська Запорозького до Сигізмунда III. Що являв 
собою цей документ? Про нього нам відомо з уривкових відомостей, які, зокрема, 
збереглися до наших днів завдяки тому, що запорозьку “легацію” стисло прокомен
тували уніатські автори твору “List do zakonnikow”, надрукованого в серпні 1621 р. 
Серед іншого, вони стверджували, що рукою козаків водили по паперу ченці 
православного Віленського монастиря Святого Духа: “подана на письмі легація 
виражає усі ваші (віденських православних ченців. -  Я. С.) домагання й уся її сут
ність про Гречина (Єрусалимського патріарха Феофана. -  Я. С.) та його справи 
у Москві і про вас, ним висвячених: так, ніби від вас (і так є напевно) написана та 
легація. Бо уся сутність і сенс тієї вашої Верифікації (Verificatia niewinnosci -  твір, 
написаний Мелетієм Смотрицьким. -  Я. С.), навіть стиль і слова, [те] видає”3

1 Я.-К. Ходкевич до Сигізмунда III, 27.VII1621 // AGAD. Extranea. -  Rkps. 88/58.
2 Новини, 3-22.VII1621. -  S. 302.
3 List do zakonnikow Monastera Cerkwie S. Ducha Wilenskiego. -  S. 14.
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Петро Конашевич-Сагайдачний. Гравюра з книги К. Саковича “Вірші 
на жалосный погребъ Зацного Рыцера Петра Конашевича Сагайдачного ” 1622 р.

Звинувачуючи ченців Святодухівського монастиря у Вільно в тому, що запоро
жці якраз під їхню диктовку написали свою петицію до Сигізмунда ПІ, автори 
“List’a do zakonnikow” безперечно перегинали палицю. Проте навряд чи можна сум
ніватися у причетності до написання цього документа представників православної 
ієрархії. Принаймні було б дивним, щоб від цього самоусунулися І. Борецький та 
І. Курцевич, які представляли керівництво духовного крила ради-собору над Кагар
ликом. Утім, у цьому випадку для нас є важливим не персональне авторство запоро
зької “легації”, а те, що цей документ був схвалений загальною козацькою радою, 
тобто він виражав політичні позиції та колективну волю запорозької спільноти.

З цією “легацією”, що була адресована Сигізмунду III, пов’язане одне історіо
графічне непорозуміння. Як слушно зауважив ще на початку XX ст. М. Грушев- 
ський, його спричинило неправильне прочитання дослідниками однієї фрази з ли
ста Льва Сапєги до полоцького уніатського архієпископа Йосафата Кунцевича. 
Отже, автор цього листа, використавши вільно перекладену цитату з Теренція 
(“Пусті твої слова, Памфіле”), назвав “декларацію Сагайдачного”, тобто вручену 
польському королю П. Сагайдачним та іншими послами петицію, не вартою уваги 
пустою балаканиною (“о deklaracyi Sahaydacznego mog? rzec: Verba sunt 
Pamphile”). Свого часу це місце з листування Л. Сапєги з Й. Кунцевичем своєрідно 
витлумачив Д. Бантиш-Каменський. Він писав, що, мовляв, Л. Сапєга назвав твір 
(!) П. Сагайдачного “найдорогоціннішим” (“предрагоценным”)1

1 Грушевський М. Зазнач, праця. -  Т. 7. -  С. 464,465, прим. 2.
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Висловлену Д. Бантишем-Каменським ідею про літературну творчість П. Са
гайдачного підтримав І. Каманіи. Історик зазначив, що “до часу перебування Са
гайдачного в Острозі може відноситися і його твір «Пояснення про унію», назване 
канцлером Львом Сапєгою «найдорогоціннішим твором»” І. Каманін схилявся до 
думки, що цей твір був “студентською роботою” майбутнього гетьмана, що він її 
написав під час навчання в Острозькій школі1. Авторство “Пояснення про унію” 
приписував П. Сагайдачному Д. Яворницький (19ІЗ)2 Прикметно, що і деякі су
часні українські автори перебувають у полоні вигадок про “найдорогоціннішу” 
працю П. Сагайдачного “Пояснення про унію”3

Про шо писали запорожці у своїй петиції, складеній у червні 1621 p., до Сигі- 
змунда III? У цьому документі можна вирізнити його загальне ідейне тло, власне 
обгрунтування козаками своїх політичних позицій. Отже, запорожці окреслили 
перебіг місії Феофана у Московській державі в такому ракурсі, щоб захистити 
Єрусалимського патріарха від звинувачень його противників у шпигуванні на ко
ристь Туреччини. В документі фігурував, зокрема, такий аргумент: Феофан виру
шив у подорож з Єрусалима для збору милостині заради викупу в “тирана” Гробу 
Господнього. Відтак, як напевно гадали автори петиції, втрачали силу твердження 
недоброзичливців про неправдиве висвячення “турецьким шпигуном” православ
них архієреїв в Україні. У цьому джерелі висловлено протест проти морального
і політичного приниження руського народу. Викладаючи відповідний фрагмент 
запорозької петиції та коментуючи його, автори праці “List do zakonnikow” зазна
чили: “Скаржаться у тій легації козаки на знеславлення усього руського народу, 
а то [насправді] ваші хитрощі (techna)”4 Під “хитрощами” автори розуміли систе
му аргументації твору “Verificatia niewinnosci” (що був виданий Віленським пра
вославним братством), згідно з якою спроби представити І. Борецького, М. Смот- 
рицького та їхніх активних прихильників у Вільно як турецьких шпигунів і зрад
ників Вітчизни розцінено як такі, що ганьблять увесь руський народ. До подібної 
“загальноруської” морально-етичної аргументації вдалися, отже, і козаки у своїй 
петиції до короля.

У цьому документі були також і конкретні політичні вимоги, які Військо За
порозьке висувало перед центральним урядом. Про зміст цих вимог у загальних 
рисах можна дізнатися, зокрема, з листування І. Борецького з деякими чільними 
представниками політичної еліти Великого князівства Литовського. Йдеться про 
письмове звернення Київського православного митрополита до К. Радзівілла, ав
тор якого інформував свого адресата про перебіг червневої 1621 р. загальної ради

' Каманин И. Очерк гетманства Петра Сагайдачного. -  К., 1901. -  С. 5.
2 Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. -  К., 1991. -  С. 27.
3 Див., напр.: Палий А. И. Гетман Сагайдачный. -  Умань, 2001. -  С. 29; Чувардинский А.Г.,

Палий А. И. Гетман Сагайдачній. -  К., 2002; Гуржій О. І., Корнієнко В. В. Гетьман Петро
Конашевич-Сагайдачний. -  С. 26; Гуржій О. І. Петро Конашевич-Сагайдачний // Гуржій О. /.,
Чухліб Т. В. Сто великих постатей і подій козацької України. -  К., 2008. -  С. 31.

4 List do zakonnikow Monastera Cerkwie S. Ducha Wilenskiego. -  S. 14,33.
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над Кагарликом, в тому числі про відправлення з неї послів до короля. Причому
І. Борецький висловив спільне для усіх її учасників розуміння того, як саме має 
бути вирішене православне конфесійне питання у Речі Посполитій. Він писав 
К. Радзівіллу, що православні чекають від польського короля, щоб він “зсадив
з наших ший уніатів: якщо їм сподобалася римська віра, [щоб] наказав їх спрова
дити від нас до своїх; [щоб] видав універсали і наші духовні належності згідно 
із старими правами та звичаями велів наказати залишити при нас” І. Борецький 
робив також особливий наголос на тому, що по завершенні червневої 1621 р. 
загальної ради запорожці жорстко пов’язували характер своїх практичних дій 
щодо турецької загрози Речі Посполитій з тим, яку вони отримають відповідь 
від польської влади на свої вимоги -  позитивну чи негативну (“як зрозумів, 
вони (запорожці. -  П. С.) зважатимуть тільки на своїх послів від К[ороля] 
Й[ого] М[илості]”)'.

Серед іншого, впадає в очі, що і в березневій інструкції послам Війська Запо
розького до короля йшлося про потребу “скинути з руських ший уніатів” Звідси 
напрошується висновок, що цей документ, як і запорозька петиція до короля, ух
валена козацькою радою над Кагарликом у червні 1621 р., явно не обійшовся без 
редакторської руки Київського православного митрополита.

Про ліквідацію церковної унії, скасування королем антиправославних універ
салів, а також вимогу припинити утиски православних церков і громад, шо було 
визначено завданням козацького посольства на чолі з П. Сагайдачним, писав та
кож А. Мужиловський. Він стверджував, що П. Сагайдачний та І. Курцевич поїха
ли з посольством до Варшави, “щоб була скасована унія і ті безплідні універсали, 
щоб припинено нищення церков і зібрань”2.

Важливим джерелом, яке проливає світло на згадану вище запорозьку пети
цію, є відповіді на неї, шо її отримали П. Сагайдачний та його товариші від Гнєз- 
ненського архієпископа Л. Гембіцького, котрий виступав від імені Сигізмунда III 
(причому король узгодив свою відповідь козакам із сенаторами). Зробимо деякі 
попередні зауваження щодо цього документа. Дехто з польських істориків вважає, 
що його поява була спричинена приїздом до Варшави запорозького посольства 
у травні 1621 р.3 Проте є підстави стверджувати, що Л. Гембіцький дав відповідь 
на козацькі вимоги не у травні цього року -  М. Жмайлові, а в липні -  П. Сагайдач
ному та іншим членам запорозької посольської делегації (про датування цього до
кумента детальніше йтиметься нижче). Адже вже у назві відповідного джерела 
фігурують прізвища П. Сагайдачного та І. Курцевича: “Думка й. м. кс. архієписко
па щодо козаків Сагайдачного і Курцевича” У ньому згадано, зокрема, про вихід 
козаків із Запорожжя “проти поган” Тим часом ця тема ще не була порушена 
у травні 1621 р. під час виконання М. Жмайлом своєї посольської місії. Навпаки,

' І. Борецький до К. Радзівілла, 14 (24).УІ 1621. -  в. 1-2.
2 А. Мужиловський до К. Радзівілла, 5 (15).V II1621. -  С. 322.
3 Див.: Ріеіггак 3. Ро Сесогге і росісгав туору сЬосітвкіе^ 8едоу г Ы 1620 і 1621. -  Б. 121; 

РосПюго<іескіЬ. СЬосіт, 1621.-8.66,67.
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Сигізмунд III змушений був у той час констатувати ухилення запорожців (під 
приводом затяжної зими) від виконання його наказу наступати на Білгород. 
Окремі змістові моменти “Думки й. м. кс. архієпископа щодо козаків Сагайдач
ного і Курцевича” відображено також у деяких джерелах, у яких ідеться про 
червневу 1621 р. козацьку раду над Кагарликом та виправлене звідти посольство 
до короля1

Отже, наявні джерельні повідомлення дають можливість реконструювати 
основні пункти вимог козацької петиції до Сигізмунда III, що була вручена запо
розьким послам за результатами загальної ради 15-17 червня 1621 р.:

1. “Заспокоєння” православної віри (тобто, припинення утисків і пересліду
вань православних, поновлення Православної церкви у її правах та привілеях.

2. Скасування баніцій і правових процесів, спричинених міжконфесійним 
православно-уніатським конфліктом.

3. Відміна королівських універсалів, виданих проти представників православ
ної церковної ієрархії, а також визнання польською владою ієрархії Православної 
церкви.

4. Надання бенефіцій вищому православному духовенству.
5. Ліквідація церковної унії та Уніатської церкви.
6. Підтвердження козакам Війська Запорозького старих і надання нових ста

нових прав і вольностей.
7. Підвищення жолду козакам, а також матеріальне “задоволення військових 

урядників”.
8. Видання королівського універсалу до старост в Україні із забороною чини

ти утиски і збитки козацьким родинам та господарствам за відсутності господарів, 
які пішли на війну.

9. Застереження про те, що Військо Запорозьке надасть допомогу польській 
армії у турецькій війні тільки в тому разі, якщо будуть задоволені вимоги козаць
кої петиції до короля.

Перелічені вище в реконструйованому документі вимоги запорожців, які вони 
висунули перед центральним урядом, насправді не були, звісно, такі стислі. Деякі
з них, очевидно, не фігурували самостійно, а були об’єднані з іншими вимогами. 
Утім, спираючись на свідчення наявних джерел, можна стверджувати, що в голо
вному ці вимоги відображали реальний зміст найважливіших пунктів козацької 
петиції королю, схваленої на загальній раді у червні 1621 р. В документі, про який 
ідеться, фактично порушено ті самі аспекти православного конфесійного питання 
і зроблено ставку на дипломатію ультиматумів, як і в березневій 1621 р. посольсь
кій інструкції, з якою у травні цього року виконували своє посольство у Варшаві

1 Думка й. м. кс.. архієпископа щодо козаків Сагайдачного і Курцевича, 20.VII 1621 //
Biblioteka PAN w Komiku. -  Rkps. № 330. -  S. 780-783; List do zakonnikow Monastera Cerkwie S.
Ducha Wilenskiego. -  S. 14, 15; Оборницький до Сигізмунда III, 28.VI 1621. -  S. 820, 821;
І. Борецький до K. Радзівілла, 14 (24).VI 1621. -  S. 1; А. Мужиловський до К. Радзівілла,
5 (15). VII1621,- S. 322.
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Панорама Варшави. Фрагмент гравюри XVI ст.

М. Жмайло та його товариші. Водночас, порівняно з останнім документом, у 
схваленій в червні над Кагарликом запорозькій петиції з’явилися нові моменти -  
щодо гарантування станово-корпоративних прав козаків. Ідеться про вимогу до 
польської влади підвищити жолд рядовим запорожцям, а також піти назустріч 
економічним інтересам старшини. Окрім цього, у запорозькій петиції, адресованій 
королю, на відміну від березневої посольської інструкції, звернено увагу на необ
хідність гарантування королем безпеки родин та господарств козаків, власне їх 
захисту від втручань з боку місцевих старост. Для запорожців ця вимога була ве
льми актуальною через антикозацьку спрямованість Роставицької угоди 1619 р.

Минуло кілька тижнів від того часу, як П. Сагайдачний зі своїми супутниками 
покинули береги Кагарлика, де вирувала козацька рада. Десь у першій половині 
липня (точна дата невідома) перед очима стомлених подорожніх постала Вісла, що 
неквапом несла свої води у Балтійське море. На її високому протилежному березі 
бовваніли силуети костьолів та оборонних споруд Варшави. У польській столиці 
козацькі посли були бажаними і давно очікуваними гостями.

Єпископ Сан-Анжело Франческо Чіріолі, який перебував у цей час у польській 
столиці, у своєму листі до кардинала Людовізі від ЗО липня 1621 р. зазначив, що 
посли від козаків Війська Запорозького та православного духовенства розпочали 
активну дипломатичну діяльність уже через кілька днів по прибутті їх до Варшави 
(“вони разом через декілька днів після приїзду почали робити різні старання в ін
тересах свого безвір’я (це правильніше, ніж говорити «віри»)”1.

1 Ф. Чіріолі до Людовізі, ЗО.VII1621 // Боротьба Південно-Західної Русі і України проти ек
спансії Ватікану та унії (X - початок XVII ст.): Збірник документів і матеріалів. - К., 1988. - 
С. 226.
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Українські посли передали Сигізмундові III свою петицію. Вивчивши цей до
кумент, король дав на нього відповідь через Гнєзненського архієпископа JI. Гембі- 
цького, який офіційно прийняв П. Сагайдачного та його товаришів. Коли ж від
бувся цей посольський прийом? Є підстави стверджувати, що інформація про це 
міститься у щоденникових записах, які, за спостереженням П. Куліша, зробив 
якийсь невідомий на ім’я дворянин польського короля:

“7 липня. Королевич виїхав у Волощину, під Хотин, проти турецьких військ, 
які наступають, щоб зжерти Корону Польську...

20 липня. Козак Сагайдачний, який був гетьманом запорозьких козаків під час 
московської війни і потім під Хотином проти турецького імператора Османа, від
правив посольство від Війська Запорозького у К[ороля] Щого] М[илості] і віддав 
двох татарських в’язнів.

31 липня. Сагайдачний був відпущений”1
Цілком зрозуміло, що автор цього щоденника писав (або редагував) свої запи

си вже після того, як описані ним події відбулися. Адже, повідомляючи про при
йом у польській столиці “козака Сагайдачного”, він знав, що той невдовзі стане 
запорозьким гетьманом і воюватиме під Хотином проти армії Османа II. Описую
чи минулі події, автор щоденника, звісно, не був застрахований від помилок. Не
правильним є його твердження про від’їзд 7 липня (вочевидь із Варшави) на Хо
тинську війну королевича Владислава. Насправді син Сигізмунда III виступив із 
столиці 24 червня 1621 р. Причому його від’їзд мав би добре запам’ятатися оче
видцям, оскільки супроводжувався помпезними церемоніями. Під час богослужін
ня у костьолі св. Яна папський нунцій Франческо Діоталеві вручив йому прапор із 
написом “Pro Gloria Crucis” (“На славу Хреста”). 10 липня Владислав ще був 
у Львові. Тільки 1 вересня 1621 р. він прибув до Хотина2.

Що ж до “відправлення” запорозького посольства (власне, його офіційного 
прийому в польській столиці) 20 липня, а також відпущення запорозьких послів 
(їх останнього дипломатичного прийому) 31 липня, то, судячи з усього, це дату
вання точне. Принаймні його опосередковано підтверджують деякі інші джерела. 
Йдеться насамперед про те, що під час дипломатичного прийому запорожців

* Можна стверджувати, що доставка запорозькими послами до Варшави двох полонених та
тар пояснювалася не стільки прагненням козаків зробити послугу центральному уряду у військо- 
во-розвідувальній сфері, як мала виразний політичний підтекст. Такий жест стосовно короля за
порожці розглядали як важливий елемент їхньої дипломатії. Вочевидь він символізував рицарсь
ку доблесть козаків -  у цьому разі у боротьбі проти так званих “ворогів Святого Хреста”, демон
стрував їхню гідну службу монарху, а також охочість і готовність запорожців до такої служби.
У практиці запорозьких посольств військовополонені фігурували не вперше. Як зазначалося ви
ще, 1620 р. посли від Війська Запорозького привели до Москви двох захоплених у бою татар, щоб 
цим ушанувати царя Михайла Федоровича.

З щоденника невідомого шляхтича, 7-31.VII 1621 // Кулиш П. А. История воссоединения 
Руси. -  СПб., 1874. -  Т. 2. -  С. 403.

2 ІЯхпег Н. W^adyslaw IV Waza. -  в. 36.
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у Варшаві Л. Гембіцьким, П. Сагайдачному та його товаришам було обіцяно офі
ційно відпустити їх щонайпізніше через кільканадцять днів (“їхнє відправлення 
визначено на цей тиждень, або трохи пізніше, нехай їм це не буде прикро. Адже 
Й[ого] Королівській] М[илості] довелося зустрічатися не тільки з присутніми, а й 
з іншими пп. сенаторами”).

Отже, Л. Гембіцький орієнтував запорожців чекати на відправлення їхнього 
посольства упродовж терміну, який по суті вкладається у часові межі проведення 
офіційних прийомів посольської делегації на чолі з П. Сагайдачним, що їх визна
чив у своєму щоденнику анонімний королівський дворянин, тобто 20-31 липня. 
Прикметно, що, спілкуючись із запорозькими послами, Гнєзненський архієпископ 
запевнив їх, що король видасть на їхнє прохання універсал до українських старост 
щодо гарантування безпеки родинам і господарствам усіх козаків, які візьмуть 
участь у війні проти турків1 Причому Сигізмунд НІ справді видав цей універсал
30 липня 1621 р.2 Тобто, дату видання цього підсумкового документа запорозько- 
польських переговорів можна розглядати як додатковий аргумент на користь того, 
що посольська місія П. Сагайдачного, І. Курцевича та інших членів їхньої делега
ції завершилася наприкінці липня.

Про перебіг цього посольства у джерелах збереглися скупі відомості. Серед 
них потрібно вирізнити насамперед ті, що їх роздобув єпископ Ф. Чіріолі. Звістка 
про прибуття українських послів до Варшави його одразу насторожила. Адже во
ни не приховували, що приїхали до короля обстоювати інтереси Православної це
ркви. Ф. Чіріолі взявся жваво обговорювати цю тему з багатьма чільними польсь
кими політиками, в тому числі сенаторами. Йому навіть вдалося зустрітися із Си- 
гізмундом III. Своє враження про атмосферу польсько-запорозьких переговорів та 
настрої їх учасників він виклав у листі до кардинала Людовізі3

Привертає увагу те, що Ф. Чіріолі написав свого листа 30 липня, тобто за день 
до завершення посольської місії П. Сагайдачного та його товаришів. Ця обставина 
надає ще більшої джерельної значущості спостереженням католицького єпископа. 
Утім, зібрана ним у Варшаві інформація не в усьому точна і достовірна. Попри те, 
що Ф. Чіріолі добре орієнтувався у закулісних хитросплетіннях переговорів між 
представниками польської влади і послами від запорозьких козаків та православ
ного духовенства, він плутався у деталях. Давалися взнаки як мовний бар’єр, так 
і поверхове знання ним українських реалій. Зокрема, цей інформатор кардинала 
Людовізі вважав, що П. Сагайдачний на той час уже став гетьманом (“козацьким 
генералом”) і що з ним до польської столиці начебто прибув “митрополит- 
схизматик”, тобто І. Борецький.

Отже, згідно з даними Ф. Чіріолі, П. Сагайдачний та “митрополит-схизматик” 
(під цим ущипливим титулом потрібно розуміти православного єпископа І. Курце-

1 Думка й. м. кс. архієпископа щодо козаків Сагайдачного і Курцевича, 20.VII 1621.-8. 783.
2 Роїііюгсхіескі І. СЬосіш, 1621.-8. 58.
3 Ф. Чіріолі до Людовізі, 30.VII1621. -  С. 226-227.
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вича) розгорнули активну дипломатичну діяльність в інтересах православних. 
У Варшаві вони швидко знайшли впливових покровителів серед духовних і світ
ських політиків. Цьому сприяли не так якісь феноменальні дипломатичні таланти 
П. Сагайдачного та І. Курцевича і їхнє уміння переконувати опонентів, як нависла 
над Річчю Посполитою загроза війни з Туреччиною. За такої ситуації прагматично 
налаштовані польські політичні діячі вважали за краще піти на поступки запорож
цям і православному духовенству. їх неабияк лякала перспектива ухилення козаків 
від турецької війни. Здоровий глузд підказував їм, що запорозьке військо “більш 
боєздатне і краще організоване”, аніж коронне. Утім, такі настрої, що охопили 
частину польських політиків, не були лише їхньою реакцією на воєнну загрозу. 
Потрібно взяти також до уваги, що напередодні І. Борецький розгорнув активну 
дипломатичну діяльність, щоб забезпечити запорозьке посольство до короля під
тримкою польських сенаторів1.

П. Сагайдачний, керівник посольства Війська Запорозького, на берегах Вісли 
діяв як досвідчений політик. Він добре знав, з якою метою козаки послали його до 
Варшави. Політично пильний єпископ Сан-Анжело так змалював лінію його пове
дінки під час політичного діалогу з польською владою: “Сагайдачний відкрито 
заявляє, що королівство не одержить ні найменшої допомоги від жодного козака 
і від більшої частини схизматиків, якщо ці їхні вимоги не будуть вислухані” Як 
випливає з цієї фрази, П. Сагайдачний переймався насамперед тим, шоб голос ко
зацьких послів був почутий у польській столиці. Цей висновок, якого дійшов 
Ф. Чіріолі, видається досить дивним. Адже центральний уряд не менше, аніж ко
зацькі посли, був зацікавлений у польсько-запорозьких переговорах. Відтак 
П. Сагайдачний зовсім не мав потреби визначати найвищою метою своїх прагнень 
те, щоб посольство Війська Запорозького “вислухали”, тобто офіційно прийняли 
на королівському дворі. Тим паче, що аудієнцію запорозькі посли мали задовго до 
того, як Ф. Чіріолі узявся писати листа кардиналу Людовізі.

Тобто, можна стверджувати, що єпископ Сан-Анжело явно змістив акценти, 
окреслюючи політичні позиції “головного” запорозького посла. Водночас цілком 
достовірним видається його повідомлення про публічні заяви-погрози П. Сагайда
чного -  вочевидь щодо того, що політична непоступливість польської сторони 
може дорого коштувати Короні Польській, оскільки за деструктивної позиції 
польської влади стосовно представленої послами петиції жоден запорозький козак, 
а також більшість православних не стануть на її оборону від турецького вторгнен
ня. Такі заяви не могли бути якоюсь імпровізацією П. Сагайдачного. Як посол він 
мусив твердо дотримуватися ультимативних настанов загальної козацької ради 
над Кагарликом. Вони ж націлювали делегованих до короля послів безкомпроміс
но домагатися задоволення усіх козацьких вимог.

Що ж до самого Ф. Чіріолі, то він не був пасивним збирачем інформації про 
запорозьких послів для свого адресата -  кардинала. Цей представник інтересів

1 І. Борецький до К. Радзівілла, 14 (24). V I1621. - Б. 1.
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Ватикану наполегливо переконував при королівському дворі сенаторів, що, мовляв, 
не треба надто боятися “схизматиків” (“боятися їхнього бунту”) та іти їм на поступ
ки. В крайньому разі, навіював єпископ Сан-Анжело сенаторам, “якщо з часом не
безпека виявиться більшою, як передбачалось, добре буде спробувати заспокоїти 
козаків, даючи їм загальні гарні обіцянки і поводитись з ними м’яко у справах, що 
не зачіпають недоторканності і свобод церкви”. Про тактику пустих “загальних гар
них обіцянок” як найкращого засобу для “заспокоєння” козаків він говорив також 
під час останньої аудієнції у польського короля. Причому Ф. Чіріолі виніс враження 
від цієї зустрічі з Сигізмундом III, що той розуміє його з півслова.

Тим часом польський король і без порад заїжджих єпископів не збирався іти 
запорожцям на будь-які принципові поступки. Зайвим було також його вчити да
вати обіцянки і не виконувати їх. Сигізмунд III впевнено вів справу польсько- 
запорозьких переговорів у потрібному для себе напрямі. Він волів не брати на себе 
конкретних зобов’язань. Водночас вдавався до обнадійливих жестів та обіцянок 
щодо козацьких вимог. Щонайбільше, він готовий був відбутися мінімальними 
поступками. У цьому можна переконатися з перебігу прийому козацьких послів 
29 липня. Як зазначалося, цей прийом від імені короля провів Л. Гембіцький. Він 
розпочався з етикетної похвали козакам Війська Запорозького, які знялися зі своїх 
звичних місць супроти “поган” Згідно з ідеологічно витриманими оцінками Гнєз- 
ненського архієпископа, цей крок запорожців спрямований на виявлення послуги 
королю, “милій Вітчизні”, а також самому Богу. Відтак учасників війни з турками 
чекатимуть і безсмертна слава, і королівська вдячність та ласка.

Основну ж увагу у своїй промові перед П. Сагайдачним та його супутниками 
Л. Гембіцький приділив розгляду конфесійних вимог, що їх козаки Війська Запо
розького адресували королю. Причому його відповідь була позбавлена того тону 
нетерпимості й безапеляційності суджень, яких Сигізмунд III дозволяв собі у тра
вні 1621 р. під час перебування у польській столиці запорозького посольства на 
чолі з М. Жмайлом. Як зазначалося, у той час король таврував Феофана як турець
кого шпигуна і псевдопатріарха. Цього разу Гнєзненський архієпископ хоч і напо
лягав на хибності позицій запорожців, які захищали Єрусалимського патріарха та 
висвячених ним ієрархів Православної церкви від звинувачень офіційної Варшави, 
однак відкрито демонстрував готовність польської влади до певних компромісів. 
Не шкодував він і обіцянок з тим, щоб відкласти вирішення православного конфе
сійного питання на пізніше.

Головні аргументи, якими оперував Л. Гембіцький, зводилися до такого. На
віть якщо Феофан є правдивим патріархом, на чому наполягають козаки, то його 
“уряду” належить тільки висвячення православних ієрархів, а зовсім не “подаван
ня” їм єпископських кафедр, що є винятковою прерогативою королівської влади 
“з часу з’єднання поштивих слов’янських народів”. Той факт, що новопосвячені 
православні ієрархи отримали церковні пости, які до цього вже були “подані” ін
шим особам, змусив короля видати універсали проти порушників усталеного по
рядку. Проте Сигізмунд III не поспішає з їх виконанням (мовляв, через “свою при
роджену доброту”). Він очікує каяття ієрархів, які “згрішили проти його маєстату
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й увійшли до церковних сановницгв не через двері, а через вікна”, а також того, 
щоб Військо Запорозьке належно проявило себе на турецькій війні1.

Отже, хоч-не-хоч польській владі довелося притишити свою антиправославну 
риторику. Вперше від часу здійснення Єрусалимським патріархом висвячень 
в Україні офіційна Варшава визнала за можливе залагодити на певних умовах 
справу щодо політичних звинувачень проти православного митрополита та єпис
копів. Влада, яку обставини змусили до такої поступки, вочевидь боялася, що це 
зашкодить її авторитету. Чи не тому вона вирішила додатково публічно самоутве
рдитися через “очищувальний” ритуал каяття перед королем ієрархів Православ
ної церкви. Окрім того, оскільки Сигізмунд III явно не палав бажанням на шкоду 
Уніатській церкві якнайшвидше легалізувати церковних ієрархів, висвячених Єру
салимським патріархом, то запропоновані для них королем правила політичної гри 
були йому на руку, оскільки гальмували вирішення польською владою питання 
про визнання цих ієрархів.

Щодо участі козаків Війська Запорозького у турецькій війні як умови прощен
ня Сигізмундом III опальних представників вищого православного духовенства, то 
така постановка питання була штучною. За великим рахунком, це не мало жодного 
стосунку до правового вирішення справи, що була порушена урядовою стороною 
проти нововисвячених православних ієрархів. Принаймні участю козаків у війні не 
можна було довести, приміром, правомірність апелювання звинувачених архієреїв 
до тих чи тих церковних правил і канонів, або якось тлумачити королівське право 
“подавання духовних хлібів”, про порушення якого голосно нарікали у Варшаві. 
Загалом, висунення королем зазначеної умови перед запорожцями насправді було 
для Сигізмунда Ш політичним маневром, спрямованим на те, щоб вивести козаць
кі сили проти турків.

Польська влада не обмежилася таким півзаходом, як призупинення судового 
переслідування І. Борецького та єпископів його митрополії, шо супроводжувалося 
обіцянками їхнього прощення. На переговорах із козаками щодо православного 
конфесійного питання вона вдалася також до тактики глобальних обіцянок. Ідеть
ся про те, що Л. Гембіцький представив П. Сагайдачному та іншим членам по
сольської делегації Війська Запорозького урядовий план, згідно з яким після війни 
з турками король мав скликати церковний собор за участю “поштивих людей” 
Завданням цього собору було домогтися порозуміння між уніатами та православ
ними і подолати “це нещасне роздвоєння поміж руським народом”. Причому Сигі
змунд III обіцяв дотримуватися у повному обсязі традиційних прав і привілеїв, які 
стосувалися православної релігії, а також шанувати інші “оздоби та вольності”, які 
отримав руський народ від предків нинішнього короля.

Гнєзненський архієпископ закликав запорожців вірити цим обіцянкам. Він 
пропонував їм зробити належні висновки з історичного минулого. Згідно з його

1 Думка й. м. кс. архієпископа щодо козаків Сагайдачного і Курцевича, 20. VII 1621. -  
Б. 780-782.
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міфологізованою та риторично спрямованою версією цього минулого, “поштиві 
народи польський, руський та литовський” багато століть тому об’єдналися в “од
не тіло”, що дало їм силу, якої завжди боялися вороги. Однак варто розірвати єд
ність цих народів, як кожен із них поодинці швидко “впаде” переможений1. Звідси 
можна переконатися, що В. Гембіцький фактично озвучив політичну ідею Речі 
Посполитої трьох народів, причому відсував спільне минуле поляків, русинів та 
литовців углиб віків. Робив він це заради того, щоб в умовах турецької воєнної 
загрози загострити в козаків чуття громадянської відповідальності за свій руський 
народ, доля якого, так само, як і доля решти народів Речі Посполитої, відтепер за
лежить від участі запорозького війська у війні, що насувалася.

Козацькі посли почули з уст Гнєзненського архієпископа відповіді на ряд ін
ших пунктів своєї петиції. Щодо скасування баніцій і правових процесів, спрямо
ваних проти православних, королем було ухвалено половинчасте рішення: він ві
дмовлявся зробити це без згоди позивачів (оскільки не чинив так раніше і це супе
речило праву), однак обіцяв затримати виконання вироків на усіх владних рівнях -  
аж поки “ці труднощі” не будуть залагоджені “з Божої ласки”

Сигізмунд III дав загальну обіцянку дотримуватися станових вольностей запо
рожців, яких він вже надав. Щодо ж розширення цих вольностей він був значно 
стриманіший: не виключав такої можливості, якщо козаки на них заслужать. Пункт 
запорозької петиції про збільшення жолду козакам і поліпшення матеріального ста
новища старшин король відклав на розгляд сейму. Насамкінець Сигізмунд III пого
дився видати універсал до українських старост, наказавши їм не чинити утисків 
і збитків козацьким родинам та господарствам під час перебування запорожців на 
турецькій війні2. Цей універсал міг дати непевну надію десяткам тисяч козаків, що 
не будуть утілені у життя ухвали Роставицької угоди 1619 р., спрямовані проти їхніх 
інтересів: щодо виселення представників козацького стану з шляхетських і церков
них маєтків на територію королівщин, а також що польська влада нарешті відмо
виться від ідеї обмеження їхньої чисельності трьома тисячами реєстровців.

Про відпуск запорозьких послів із Варшави 31 липня 1621 р. збереглися уривко
ві відомості. У цей день Сигізмунд III дав аудієнцію П. Сагайдачному, І. Курцевичу 
та іншим членам їхньої делегації. Можна не сумніватися, що запорозьким послам 
було підтверджено те, шо вони почули 20 липня від В. Гембіцького. Утім, під час 
аудієнції король спирався на деякі інші, порівняно з використаними Гнєзненським 
архієпископом напередодні, засоби спілкування. Зокрема, вислухавши пояснення
І. Курцевича про його особисту, а також решти православних ієрархів невинуватість 
супроти звинувачень офіційної Варшави, Сигізмунд III допустив його до участі 
в такому значущому придворному церемоніалі, як цілування королівської руки. 
Причому він сказав І. Курцевичу: “Маєш нашу ласку! Передай також іншим, щоб 
так вчинили -  також отримають нашу ласку”. Граючи роль суворого, однак справе

1 Думка й. м. кс. архієпископа щодо козаків Сагайдачного і Курцевича, 20. VII 1621. -  
S. 782,783.

2 Ibid. -  S. 783.
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дливого і милостивого монарха, Сигізмунд III продублював цю свою вимогу в пи
сьмовій відповіді на відповідний пункт запорозької петиції (“Його Королівська] 
Милість через свою природжену доброту чинить те, що не поспішає з виконаннях 
цих своїх мандатів; чекає, що ті, які згрішили проти Його Маєстату, визнають це 
самі -  як вже один те пояснив про себе Його Королівській] Милості”)1

Титульна сторінка книги Я. Собеського 
“Commetariorum chotinensis Belli libri ires’’ 1646p.

Звісно, що це було далеко не те, на що сподівалися представники вищого пра
вославного духовенства і запорожців, відправляючи своїх послів до Варшави. Од
нак король був непохитний. Напевно його не змусила б піти на принципові пос
тупки православним жодна загроза Речі Посполитій. Про фанатичну антиправос- 
лавну налаштованість Сигізмунда III свідчить, зокрема, одна дискусія, що спалах
нула на сеймі 1620 р., скликаному після цецорської катастрофи польської армії. 
Один православний шляхтич, який відповідав на закид Сигізмунда III православ
ним, що вони, мовляв, не надто люблять Вітчизну, сказав таке: “Ми -  вірні діти 
Речі Посполитої, однак не можемо іти проти зовнішніх неприятелів, бо зазнаємо 
переслідувань від тих, котрі вдома і від жорстокої унії, що нас виживає з господи 
та душевного спокою. Скрізь замкнено наші церкви, вигнано священиків, погра-

1 Iustificacia niewinnosci. -  С. 526.
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бовано церковні маєтки, діти залишаються нехрешені, люди умирають без сповіді, 
останки лежать на землі непоховані як плюгаве стерво. Ті, хто не зрадили віри ба
тьків, усунені від урядів; наша правовірність є злочином, нами йе опікується пра
во, ніхто не слухає наших нарікань”. По змалюванні такої гнітючої картини стано
вища православних у Речі Посполитій, промовець пригрозив, що допоки вони не 
отримають справедливості, він не дасть згоди на ухвалення сеймових податків. 
Проте відповідь короля на це була безапеляційна: “Нехай краще загине Річ Поспо
лита, згиньмо ти і я, тільки щоб не зазнала шкоди свята віра”1.

Утім, Сигізмунд III не завжди був такий жовчний і прямолінійний в обстою
ванні інтересів католицизму та унії. Принаймні запорозькі посли на чолі з П. Са
гайдачним почули від нього обіцянку “заспокоїти” православну віру. Королю вда
лося виглядати переконливим щодо реальності цих обіцянок, а також змалювати 
гарні перспективи, які нібито відкриються для запорожців по завершенні турець
кої війни. Загалом, він не відповів прямою відмовою на жодну з вимог запорозької 
петиції. Недарма, за свідченням добре поінформованого Я. Собеського, П. Сагай
дачний був “дуже вдоволений” результатами посольства до короля, оскільки 
“отримав від нього втішну відповідь для свого війська”2 Отже, керівник посольст
ва Війська Запорозького до короля П. Сагайдачний покинув Варшаву з почуттям 
виконаного обов’язку. Він прямував до козацького війська, щоб доповісти запо
рожцям про результати своєї посольської місії.

Проте надіям П. Сагайдачного на виконання Сигізмундом III своїх обіцянок не 
судилося справдитися. Загалом, православне конфесійне питання у Речі Посполи
тій у той час було далеке від остаточного політичного вирішення -  попри те, що 
патріарх Феофан висвятив митрополита і шістьох єпископів. Відновлення ж де 
факто ієрархічної структури Православної церкви тільки дало старт тривалій бо
ротьбі православних за її легалізацію. По тому, як на початку цієї боротьби до неї 
долучилися запорожці на чолі з Я. Бородавкою, після нього -  П. Сагайдачним, 
а також іншими гетьманами Війська Запорозького, як було зазначено, тільки 
1633 р. при вступі на престол нового короля Владислава IV Вази польська влада 
пішла на компроміс із політичними силами з православного табору, формально 
легалізувавши Православну церкву у Речі Посполитій.

Щоправда, на практиці це так і не призвело до цілковитого “заспокоєння” пра
вославних, що прокпамувалося у прийнятих 1633 р. та схвалених сеймом 1635 р. 
відповідних документах. Насправді православні Речі Посполитої мали різні обме
ження у конфесійній сфері. Вище уже йшлося про те, що Владислав IV у серпні 
1633 р., тобто через декілька місяців після видання ним “Диплома К[ороля] Й[ого] 
М[илості], наданого неуніатам”, яким він підтвердив зафіксовані у “Статтях для 
заспокоєння коронних і Великого князівства Литовського обивателів руського

1 Relatye nuncyuszow apostolskich і innych osob о Polsce od roku 1548 do 1690. -  Berlin; 
Poznan. 1864. -  T. 2. -  S. 124, przyp. 1.

2 SobieskiJ. Diariuszwojny tureckiejpodChocimemr. 1621.-S . 118.
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народу, які дотримуються грецької релігії-” (листопад 1632 р.) конфесійні права 
і свободи православних, вимагав припинити видання книг друкарнею Києво- 
Печерського монастиря польською та латинською мовою. Король також наполягав 
на тому, що не можна відкривати нових шкіл більше, аніж їх колись було при ка
федральному соборі у Києві. Утім, попри проблеми, з якими стикалися Правосла
вна церква у Речі Посполитій після її офіційного визнання польською владою 
у 1630-х роках, а також продовження у різних формах міжконфесійної боротьби 
(прикметно, що до початку Національно-визвольної війни українського народу 
середини XVII ст. у деяких церковних та світських колах країни неодноразово об
говорювалися плани об’єднання Православної та Уніатської церков і створення 
патріархату, підпорядкованого Папі Римському) Православна церква помітно 
зміцнилася порівняно з першими десятиліттями її існування по Берестейському 
церковному соборі 1596 р.

Загалом, попри небажання офіційної Варшави одразу визнати висвячених
1620 р. Єрусалимським патріархом православних архієреїв та вперту й доволі три
валу боротьбу за це православних, їхній рух за свою релігійну свободу в Речі По
сполитій, до якого активно долучилися запорозькі козаки, став для них великою 
школою політичної боротьби, накопичення організаційного досвіду та ідейного 
багажу в політичній сфері, засвоєння широкими верствами українського населення 
уявлень, системи цінностей і поведінкових стереотипів, пов’язаних із солідарністю 
спільноти, що виборює свою спільну свободу. Відновлення 1620 р. вищої право
славної церковної ієрархії Київської митрополії обернулося для учасників цієї бо
ротьби перемогою, тріумфом. Святкували вони перемогу також у 1630-ті роки, 
домігшись від польської влади офіційного визнання Православної церкви. Безлічі 
представників українського етносу такий результат власної боротьби за свободу 
прищепив чуття особистої гідності, зміцнив віру у власні сили, що акумулювало 
в українському середовищі енергію націотворення.

Є підстави для висновку, що активна участь запорожців у русі за конфесійну 
свободу православних, набутий ними чималий досвід боротьби за розширення 
й утвердження своїх станових свобод у Речі Посполитій, а найголовніше -  полі
тична та соціальна практика життя на власній території на засадах свободи* 
і в межах витвореної козацької республіки сформували їх як спільноту з розви
неною політичною самосвідомістю, яка вирізнялася чуттям політичної суверенно
сті. Козаки усвідомлювали не тільки релігійну та культурно-історичну належність 
до руського народу, а й свою громадянську відповідальность і внутрішню потребу 
щодо виведення його на простір свободи, насамперед у конфесійній сфері. Після

* Під час проведення 1625 р. урядової комісії із козаками королівські комісари так чи так 
констатували, що в Україні значна частина запорозької спільноти в царині реального посідання 
найважливіших станових свобод фактично зрівнялася із найпривілейованішим соціальним ста
ном у державі, шляхтою: “більшість із них (козаків. -  П. С.), не бувши людьми шляхетського 
стану, не лише зрівнялася із цим найпершим у Речі Посполитій станом щодо особистої свободи, а 
й маєткових прав”( гЬіог раші^тікош ШогусгпусЬ о (іашіеу Роксге. -  Т. 6. -  Б. 177-178).
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поразки козацького повстання 1637-1638 рр. запорожцям довелося жити у гнітю
чій атмосфері несвободи та гноблення в роки так званого золотого спокою, у якій, 
з одного боку, швидко розвіювалися сподівання запорожців посісти гідне місце 
у політичній системі Речі Посполитої, а з іншого -  закипало їхнє обурення польсь
ко-шляхетським політичним режимом. Відтак вибухнуло збройне повстання під 
проводом Б. Хмельницького, що переросло у боротьбу за самостійну козацьку ре
спубліку, фактично -  за національну свободу.

Прикметно, що вже на початковому етапі Національно-визвольної війни для 
повстанців актуалізувалася ідея політичної суверенності, що була закорінена 
у самосвідомості запорозької спільноти у попередні десятиліття. Показовим щодо 
цього може бути висновок А. Кисіля про політичні орієнтації повстанців, зробле
ний під час виступу 10 жовтня 1648 р. на елекційному сеймі: “Ті хлопи мають за 
ніщо маєстат Республіки, бо вони кажуть: «А що то таке Річ Посполита? -  І ми 
також Річ Посполита! Однак король -  то для нас володар»”1

Як бачимо, повстанці, ядром яких були запорожці, виходили із засновку, що 
козацька республіка нічим не поступається шляхетській республіці, тобто системі 
політичного і державного утрою Речі Посполитої. Більше того, піднявшись на по
стання проти неї, вони продемонстрували, що не визнають її авторитету і фактич
но заперечують її. Іншими словами, козаки шаблею обрубали линви, що утриму
вали у попередні роки козацьку республіку -  Військо Запорозьке -  в державному 
фарватері Речі Посполитої. Через це витворену у довоєнний час в руських інтелек
туальних колах політичну ідею, покликану обґрунтувати свободу руського народу 
як третього рівноправного народу (разом із польським та литовським народами) 
Речі Посполитої, у революційній практиці повстанців фактично було спрямовано 
на політичну емансипацію руського (насамперед українського) народу у власній 
державі. Водночас у самосвідомості учасників Національно-визвольної війни за
лишалися політичні орієнтації, зрощені довготривалим перебуванням у Речі По
сполитій, державі шляхти та виборного короля. Йдеться про те, що повстанці про
довжували апелювати до польського короля як своєрідного джерела законності та 
справедливості у становому суспільстві, адже вони воліли його іменем освятити 
власні дії, надавши їм легітимаційного підтексту. Утім, це був радше своєрідний 
абстрактний фантом політичної свідомості, аніж реальне бажання повернутися 
у стару Річ Посполиту.

Уже на початку Визвольної війни така оновлена руська ідея виразно прояви
лася в козацькому середовищі у формі специфічного соціально-психологічного 
стереотипу. Про це можна судити, зокрема, із датованого початком липня 1648 р. 
листа певної особи з проурядовими симпатіями, що був відправлений до якогось

1 ІакиЬа Michalowskiego дуоі$кіе§о а роіпід кавгіеіапа Ьіеск(^о Кзіеда Рагпі^пісга. -  Кгако\у, 
1864.-Б . 238.
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адресата1. Серед іншого, у зазначеному листі йшлося про таке: “До кам’янецького 
пана старости привели козака з [числа] тих, які спустошили Тульчин. Він надто 
безпечно оповідає чуда, що держава від вас, ляхів, до нас, козаків, перейшла 
(рапБ^о... різепіезіопіе); що король не вмер, а живий, утік із Литви до нашого 
Війська і лише три намети у нашому Війську: один є для Бога, і для Війська, дру
гий -  для короля його милості, до якого ніхто не заходить, тільки п. Хмельниць
кий, наш коронний гетьман. Третій намет -  для самого пана гетьмана. [Козак] 
стверджує і те, що між ними було, напевно, таке порозуміння: три роки воювати 
[разом] із татарами, захопити нас і Поділля, стати під Оринином і тільки [тоді] 
трактувати про давні реституції-”2.

Як слушно зауважив Ю. Мицик, який опублікував цей документ, згадка 
у ньому про три намети повстанського війська є біблійною алюзією3 (“Господи, 
добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрі: для Тебе одне, і одне 
для Мойсея, і одне для Іллі” (Мт.: 17,4). Справді, для полоненого козака-повстанця 
притаманні виразні орієнтації релігійної свідомості та метафоричне сприйняття 
логіки Національно-визвольної війни. Адже цю логіку він образно сприймав крізь 
призму категорії троїстості, через що надавав своїм судженням неявного сакраль
ного підтексту і символічності (тема трьох наметів і трьох років війни). Причому 
полонений, попри реальну загрозу своєму життю, без жодних вагань оповідав про
тивникові про антиурядові дива. У цьому листі відобразився традиційний для по
літичної культури запорозького козацтва релігійний компонент. Як заявив 
кам’янецькому старості козак Б. Хмельницького, мета боротьби його товаришів 
справедлива, праведна і натхненна, адже Бог із повстанцями, його символічне ша
тро посеред їхнього війська і під ним перебувають усі козаки. Бувши носієм полі
тичної культури запорозької спільноти та виразником актуальних політичних орі
єнтацій повстанців, цей козак окреслив цілком конкретні символи, пов’язані із су
спільним буттям, що покликані були виконати легітимаційну роль як для теперіш
ніх здобутків Війська Запорозького, так і його майбутніх завоювань. Таку симво
лічну роль він відводив начебто напнутому посеред війська шатру польського ко
роля Владислава IV -  останній, мовляв, не помер, а врятувався втечею до козаків. 
Нарешті, доводив полонений, ще одне шатро з аналогічною функцією належить 
Б. Хмельницькому, який постає козацьким “коронним гетьманом” Законність 
влади цього гетьмана зумовлена і тим, що лише він заходить до шатра короля. 
Отож визвольна війна для повстанця із війська Б. Хмельницького є священною та 
справедливою, адже вона спрямована на виконання козаками Божої волі. Її законний 
характер зумовлює також легітимаційна роль у Війську Запорозькому “короля”
і “коронного гетьмана”. Завершення цієї війни поставить на порядок денний пи-

1 Мицик Ю. А. Три листи до історії Хмельниччини з архівосховищ Польщі. Додаток // Доба 
Богдана Хмельницького: До 400-річчя від дня народження великого гетьмана: Збірка наукових 
праць.-К„ 1995.-С . 266-267.

2 Там само. -  С. 266.
3 Там само. -  С. 238.
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тання про “давні реституції” -  як можна припустити -  про державне розмежування з 
Короною Польською із врахуванням історичної спадщини давньої Київської держави.

Панорама Львова 1607-1608 рр. Гравюра А. Гогенберга з малюнка А. Пассаротті. 1613 р.

Революційна орієнтація на створення незалежної від Речі Посполитої козаць
кої республіки постала у промові Б. Хмельницького, з якою він звернувся 13 лю
того 1649 р. до королівських комісарів на чолі з А. Кисілем: “Виб’ю з лядської 
неволі народ весь руський. А що первей о шкоду й кривду свою воював, тепер во
ювати буду о віру православную нашую. Поможет мі то чернь всяя по Люблин 
і Краков, которой я не одступлюсь, бо то правая рука нашая, -  люди, коториє, хо
лопства не витерпів, ушли в козаки. Буду мати двісті, триста тисяч своїх. Орда 
всяя. Притім Тугай-бей близько мене єсть, мой брат, моя душа, єдиний сокіл на 
світі, готов все учинити, що я захочу. Зараз вічна наша козацькая з ним приязнь, 
которой світ не розірве. За границю на войну не пойду, шаблі на турків і татар не 
поднесу. Досить нам на Україні і Подолю, і Волині; тепер досить достатку в землі 
і князівстві своїм по Львов, Холм і Галич. А ставши на Віслі, скажу дальшим ля
хам: сидіте, мовчіте ляхи. Туди загоню больш можних ляхів, дуків і князів. А бу
дут лі і за Віслою брикати, знайду я їх там певне. Не постоїт мі нога жадного князя 
і шляхотки тут в Україні, а захочет лі хліба которий з нами їсти, нехай же Войску 
Запорозькому послушний будет, на короля не брикаєт”1

Отже, у цій промові Б. Хмельницького під гаслом боротьби за православну ві
ру окреслено, серед іншого, головну мету Національно-визвольної війни -  визво
лити з-під польського панування (“з лядської неволі”) увесь руський народ, При
кметно, що висловлюючись щодо майбутніх західних кордонів своєї держави

1 Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы в 3-х томах. - Т. 1. - С. 118.
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(“князівства”), Б. Хмельницький наголошував, що вони будуть по Львів, Холм 
і Гапич, а крайнім західним рубежем його визвольного походу може стати Вісла. 
Тобто, в окресленій ним конфігурації західної окраїни козацької держави тією чи 
тією мірою враховано тогочасну етнічну територію розселення русинів-українців 
(як уже зазначено, Ш. Старовольський у своїй “Полонії” проводив західні кордони 
Червоної Русі по Віслоку і Вепшу), а також територіальні реалії часів Київської 
Русі. Гетьман Б. Хмельницький обстоював думку, що на землях новоповсталої 
козацької держави усі стани підлягатимуть владі Війська Запорозького, у тому 
числі представники нобілітету, яким доведеться їсти “козацький хліб” на зазначе
них вище умовах, а якщо ні -  перебувати за Віслою. Водночас Б. Хмельницький 
під час зустрічі з королівськими комісари вважав за потрібне зафіксувати лояль
ність до польського короля. Власне, гетьман волів розглядати його як свого при
родного союзника у боротьбі проти шляхетства та магнатерії. Незалежно від того, 
наскільки щирою була ця теза Б. Хмельницького, у ній відобразилася звична для 
традиційної політичної риторики запорожців шана до королівської влади.

Як можна переконатися, практичний багаж довоєнного життя запорожців 
у козацькій республіці (яка стала у Речі Посполитій своєрідною “державою у дер
жаві”), а також набутої запорозькою спільнотою політичної культури, що, серед 
іншого, вирізнялася орієнтацією на православну віру та захист інтересів Право
славної церкви, із вибухом Національно-визвольної війни середини XVII ст. спря
мовував повстанців у революційному напрямі. Адже на цій основі у їхньому сере
довищі утвердилася орієнтація на політичну свободу руського (українського) на
роду, засобом досягнення якої стала побудова самостійної козацької держави.
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ПІСЛЯМОВА

У сучасному світі існує безліч націй, що мають певні спільні риси, а також 
особливості, зумовлені пройденим ними історичним шляхом і, відповідно, набу
тим неповторним культурним, соціальним, економічним, правовим, політичним та 
історичним досвідом, який так чи інакше впливає на їхню перспективу. Поза уся
ким сумнівом, усі нації єднає на онтологічному рівні насамперед факт їхнього ви
никнення, народження. Відомо, що найпростіший спосіб довідатися про справж
ній вік людини -  зазирнути у її документи, які засвідчують особу. Що ж до націй, 
то вони також мають своєрідні метричні документи. Йдеться, головно, про писем
ні джерела, котрі проливають світло на витоки націотворення. Однак встановити 
на їх основі точну дату народження будь-якої нації неможливо. Нездоланною пе
решкодою тут є те, що виникнення націй насправді постає розгорнутим у часі 
процесом, а не миттєвим актом. До того ж і процес пізнання має свої обмеження. 
При визначенні віку нації більше або менше наближення до справжнього часу її 
виникнення залежить від кута зору, обраного для цього дослідниками.

Автор цієї книги виходить із того, що нацією стає етнічна спільнота з пробу
дженою політичною самосвідомістю широких соціальних верств. Відтак історично 
нація постає як сформований по революції друкарського верстата спосіб буття ет
носу, представники якого піднялися до рівня політичного усвідомлення спільних 
найважливіших інтересів та мають чуття і життєву потребу належності до своєї 
унікальної культурно-історичної та політичної спільноти. Початок націотворення 
стимулюють глобальні для етносу потрясіння (соціальні, політичні, релігійні, во
єнні), якщо вони актуалізують для нього цілі свободи і визволення, потреба єднан
ня сил заради досягнення цих та інших глобальних цілей, а також виразна налаш- 
тованость щодо цього соціуму на оптимізм і віру.

Зародження процесів націотворення у середовищі українського народу (того
часних українців найчастіше позначали термінами “русини”, “руський народ”) 
відбувалося на певній території. У першій половині XVII ст. сучасники приблизно 
локалізували українську етнічну територію (у джерелах зустрічається така її назва, 
як Червона Русь) у межах від Віслока і Вепша (праві притоки Вісли) до Дону, від 
кордонів Угорщини, Молдавії, Бессарабії, а також татарських володінь до Стиру 
і Прип’яті. Тобто, ця своєрідна етнічна карта вирізняла та відмежовувала русинів- 
українців, зокрема, від поляків на угорців на заході, “руських людей” Московської 
держави на сході, молдаван і татар на півдні, русинів-білорусів на півночі.

Той факт, що по Люблінській унії 1569 р. відбулося об’єднання більшості 
українських земель у межах Корони Польської, зробило більш генералізованим
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уявлення українців про масштаб своєї етнічної спільноти, а також увиразнило від
мінності між ними та сусідніми народами, у тому числі тими, що належали до ру
ського кореня. Серед іншого, на це вплинув новий кордон між Короною Польсь
кою та Великим князівством Литовським, який усередині Речі Посполитої поділив 
етнічні українські та білоруські землі (об’єднувальним чинником у цьому випадку 
слугував церковно-юрисдикційний кордон Київської митрополії'). Русини-українці 
усвідомлювали свою етнополітичну та ментальну окремість порівняно з русинами- 
білорусами, що особливо виразно проявлялася в умовах конфронтаційних відно
син між запорожцями та населенням білоруських земель.

Щодо “руських людей” Московської держави, то українське населення сприй
мало їх як чужинців, позначаючи термінами “москва”, “москалі” Упродовж пер
шої половини XVII ст. в Україні спостерігалося певне зростання позитивного ста
влення до Московської держави й тенденція до ідеалізації її влади, особливо серед 
православного духовенства України, яке просило царську “милостиню” Відтак це 
стимулювало православних ієрархів продукувати ідею спорідненості руського на
роду Речі Посполитої з одновірцями -  православним населенням Московської 
держави, а також виношувати таємні плани (автором яких був І. Борецький) щодо 
переходу певної частини православних підданих польського короля під владу мос
ковського царя. Йшлося насамперед про близьких до Київського митрополита 
представників православного духовенства, які зазнавали утисків та були позбавле
ні у Речі Посполитій належних прибутків, а також запорозьких козаків, котрим 
потрібен був притулок у Московській державі на випадок гострої конфронтації 
з польською владою. Тим часом у Московській державі розглядали населення Речі 
Посполитої, у тому числі православний руський народ, крізь специфічну конфе
сійну призму. В особі православних -  вихідців з Речі Посполитої вбачали людей 
непевної віри, яких потрібно перехрещувати. Католиків зазвичай називали “поля
ками” і “литвинами”, а православних -  “білорусами” (“білорусцями”). Уніати фі
гурували під термінами “поляки” або “білоруси”, а запорожці -  “черкаси”

Зрушення у політичній свідомості та ментальності українського населення, що 
ознаменували процес зародження в його середовищі рис ранньомодерної нації, 
найінтенсивніше відбувалися на землях, які у джерелах фігурують під назвою 
“Україна” Причому йдеться про вузьке значення, яке вкладали у цей термін, -  
у цьому випадку ним позначали Київське та Брацлавське воєводства. Власне, зга
даний процес відбувався головно на тогочасній Київщині.

Зародженню націотворення українського етносу передували сутнісні зміни 
у духовній культурі, світогляді, світосприйнятті та самосвідомості, що торкнулися 
середовища освічених прошарків українського суспільства ще у XVI ст. Вони про
являлися у формі ренесансно-гуманістичного світосприйняття, продукуванні від
повідних ідей -  насамперед у писемній творчості, поставали як реформаційна тен
денція у сфері релігії. Усе це стимулювало появу та поширення постсередньовіч- 
них зразків мислення, світогляду і поведінки, що, в кінцевому підсумку, породило 
інтелектуалів, політичних і релігійних діячів, спроможних формулювати ідеологіч
ні та політичні цілі, які впливали на свідомість різних верств населення й гуртува
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ли їх у культурно-освітній, а також політично та релігійно забарвлені масові рухи 
під гаслами духовного оновлення та свободи. Зі сплеском в українському суспіль
стві релігійної боротьби, поштовхом до якої було укладення Берестейської церко
вної унії 1596 р., виявилися розхитаними старі та народилися нові системи іденти
чності у середовищі віросповідної спільноти руського народу (йдеться про предків 
сучасних українців та білорусів).

Утім, переліченого вище було недостатньо, аби принципово змінити етнічну 
самосвідомість українського народу та спрямувати її у русло націотворення. Щоб 
довести етнічну самосвідомість українців до точки “закипання” та переходу в нову 
якість, потрібен був потужний соціально-політичний імпульс. Цей імпульс справді 
виник -  він був генерований новою соціально-політичною реальністю, шо міцно 
утвердилася у перші десятиліття XVII ст. на частині українських земель, фактично 
відігравши роль активної формотворчої зони національного. Йдеться про те, що 
у зазначений час на території тогочасної України у вузькому значенні цього слова, 
де для значної частини населення традиційно був актуальний особливий, напівво- 
єнний і, водночас, порівняно вільний у соціальному та економічному аспектах 
спосіб життя (найважливішими прикметами останнього, з одного боку, була необ
хідність у будь-яку хвилину бути готовими дати відсіч нападникам, а з іншого -  
помітно більша, порівняно з рештою українських земель, свобода господарської 
діяльності для населення та відсутність для нього соціального гніту у брутальних 
формах, шо існували в інших регіонах Речі Посполитої), зміцніли владні впливи 
Війська Запорозького.

Саме запорозькі козаки завдяки своїй соціально-політичній природі, інститу- 
ційному устрою та способу життя стали тією соціальною і політичною силою, яка 
виплекала протоядро націотворення й забезпечила початок реального руху україн
ського етносу в зазначеному напрямі. Це стало можливим, з одного боку, через 
стрімке зростання у перші десятиліття XVII ст. чисельності козацтва як соціально
го стану, а з іншого -  через те, що цей стан спирався на витворений ним прото- 
державний політичний інститут -  Військо Запорозьке, а це давало можливість мо
білізувати населення у спільноту з певними спільними політичними цілями. Роз
витку політичного процесу, про який ідеться, сприяло те, що запорозька влада не 
тільки контролювала козацькі володіння на Запорожжі, а й мала великий вплив на 
різні соціальні верстви населення, насамперед Київщини, привчивши його до ви
конання на користь Війська Запорозького певних повинностей і податків, до коза
цького правового порядку і соціально-економічних відносин без позаекономічного 
примусу. Запорозька влада регулярно на дипломатичному рівні контактувала з полі
тичним центром Речі Посполитої. Козаки висували перед ним, серед іншого, вимогу 
зрівняти їх у деяких найважливіших політичних правах зі шляхтою, про що свідчила 
їхня претензія брати участь у виборах польського короля. Вони ультимативно доби
валися справедливого вирішення православного конфесійного питання (іноді гасло 
оборони православної віри фігурувало у козацьких повстаннях). Запорожці здійсню
вали самостійну зовнішню політику. В Україні приймали іноземних послів, запоро
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зькі посольства їздили до іноземних государів, укладали міжнародні договори. Усе 
це політично підносило роль козаків в українському суспільстві.

За приблизними підрахунками, у першій половині XVII ст. чисельність козаків, 
які мешкали насамперед на Київщині та Брацлавщині, становила принаймні 50 ти
сяч осіб. З урахуванням їхніх сімей чисельність козацького населення могла сягати 
близько 210 тисяч осіб, тобто 21 % від загальної чисельності мешканців цих земель. 
Якщо чисельність козацького населення порівняти, наприклад, із тогочасним рів
нем заселеності Київського воєводства, то питома вага козаків та членів їхніх сімей 
становитиме близько 40,2 % від усіх мешканців Київщини. Причому реально коза
ків в Україні могло бути більше. Прикметним щодо цього є інформація А. Мужи- 
ловського, згідно з якою улітку 1623 р. на козацьку раду між Корсунем і Богусла- 
вом прибули 14 тисяч козаків лише із п’яти українських міст. Така значна чисель
ність козаків у цих містах (у середньому по 2800 осіб на одне місто) неабияк врази
ла А. Мужиловського, змусивши його зауважити: “звідси легко зрозуміти, як буде 
їх багато, коли вони з’їдуться докупи із п’ятдесяти міст”1 Якщо припустити, що 
в кожному із цих 50 міст мешкало у середньому по 2800 козаків, то загальна їх чи
сельність склалала б 140 тисяч осіб. Попри те, що ці дані неабияк перебільшено, 
вони відображають живе враження сучасника про велелюдність козацтва в Україні. 
Так чи так, а козаки у своєму регіоні проживання, насамперед на Подніпров’ї, мали 
значну питому вагу серед місцевого населення. На цій території вони були найчи- 
сельнішими серед соціальних верств, представники яких брали активну участь 
у політичному житті (для порівняння: на Київщині чисельність “політичного наро
ду” Речі Посполитої, шляхти, становила лише 2,7 % від населення регіону). Звідси 
є очевидним, що козацтво як соціальний стан з особливим способом життя, полі
тичною культурою та системою цінностей відіграло колосальну роль в українсько
му націотворенні.

В інституційному плані Військо Запорозьке творила насамперед загальна ко
зацька рада, заснована на засадах прямої демократії, а також гетьманська влада. 
Водночас наприкінці другого десятиліття XVII ст. П. Сагайдачний та його прихи
льники із числа “старовинних козаків” -  насамперед ветеранів, які дотримувалися 
рицарського способу життя і виступали хранителями системи цінностей запорозь
кої спільноти -  зробили спробу змінити модель козацького устрою. Згідно з об
стоюваною ними реформою, частково випробуваною у практиці політичного жит
тя Війська Запорозького, підлягав ліквідації інститут загальної козацької ради, що 
тримався на прямій демократії козацького кола. Йому на зміну мала прийти сис
тема станово-корпоративної представницької демократії, розрахована лише на 
старовинних козаків.

Така реформа козацького устрою відображала інтереси тих запорожців, які 
вважали себе соціальною та політичною елітою козацького стану і хотіли отрима
ти дієвіший владний контроль над запорозькою спільнотою, що дало б їм можли

1 А. Мужиловський до К. Радзівілла, 24. VII (З .VIII) 1623. -  С. 335.
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вість порозумітися із польською владою, а відтак зайняти достойне місце у суспі
льстві та політичній системі Речі Посполитої. Тим часом спроба влаштувати ста
ровинних запорожців на державну військову службу Речі Посполитій зазнала не
вдачі, що стало цілком очевидним по укладенні Роставицької угоди 1619 р., яка 
становила загрозу становим інтересам усього козацтва. Невдачу із запровадженням 
“козацького парламентаризму” спричинило як ігнорування реформаторами -  пред
ставниками старовинних запорожців -  інтересів широких верств козацтва та їхній 
намір влаштувати для покозачених селян і міщан соціально-станову чистку, так 
і небажання шляхти поступитися своєю політичною монополією у державі. Водно
час витворення політичного інституту на принципових засадах представницької де
мократії, попри його соціально вузький профіль та короткий час існування, стало 
значущим явищем козацької демократії. Цей політичний інститут виник у сприятли
вому для його зародження запорозькому середовищі, яке стрімко зростало кількісно 
і в якому відбувалися процеси соціально-політичної структуризації. Зазначений по
літичний експеримент, що постав поза політичною системою шляхетської Речі По
сполитої, є помітною віхою в історії вітчизняного парламентаризму.

Козаки реально спромоглися взяти на себе місію своєрідних будівничих україн
ського націотворення (вони публічно не декларували щодо цього своїх намірів), 
адже були молодим, життєздатним, надзвичайно діяльним та націленим на свободу 
соціальним станом тогочасного українського суспільства. Військо Запорозьке вби
рало у себе активних, підприємливих та сміливих вихідців із різних соціальних 
верств населення. Ці люди зривалися із своїх звичних місць і йшли на Запорожжя, 
Низ, окраїну цивілізації всевладних панів і безправних підданих. Долучившись на 
Запорожжі до спільноти подібних до себе мігрантів, набувши козацького досвіду, 
оцінивши смак свободи та засвоївши козацький спосіб життя, запорожці ставали 
учасниками своєрідної козацької Реконкісти -  “відвойовували”, власне опановували 
заселену територію волості (насамперед Київське воєводство, де функціонували 
місцеві структури влади Речі Посполитої і були володіння магнатів та шляхти) 
й запроваджували там новий козацький порядок.

Козаки стали не тільки людьми Степу (Поля), а й значною мірою його господа
рями, оскільки у протиборстві з татарами спиралися на ресурси осілої землеробсь
кої цивілізації, використовували передову на той час зброю та військову тактику. 
Водночас вони контактували з мусульманським світом поза сферою воєнного про
тистояння і завдяки пластичності своєї субкультури спромоглися засвоїти певні 
елементи культури Сходу. Козаки усвідомлювали себе вільними людьми, рицаря
ми, які здобувають “козацький хліб” шаблею, захищають свою землю та християн
ський світ від “ворогів Святого Хреста”, обороняють Православну церкву. Вони 
дорожили своєю честю та бойовою славою. Як рицарі за самоусвідомленням та 
способом життя, запорожці істотно відрізнялися від тогочасних рицарів за наро
дженням -  князів та шляхтичів, причому не тільки за реальним соціальним і полі- 
тико-правовим статусом у суспільстві. Якщо представникам соціальної еліти Речі 
Посполитої траплялося воювати, то їм допомагали у цьому (йдеться про багатих та 
впливових магнатів і шляхтичів) численні слуги, зброєносці, найкращий та найякі
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сніших захисний обладунок, дорогий посуд та інші подібні дрібниці, які давали 
можливість успішно долати незручності воєнного життя. Підтримку давали їм та
кож особисті біографи, котрі підносили до небес реальні звершення й лестиво оспі
вували уявні подвиги своїх патронів. Тим часом запорожці на полі бою покладали
ся насамперед на власні сили, підтримку та згуртованість своїх товаришів.

Козаки були не тільки людьми Степу. Маючи власний військовий флот і славу 
вправних мореплавців, вони піднялися до цивілізаційно значущої й шанованої 
у тогочасному світі практики суднобудування та мореплавства. На Чорному морі 
вони успішно протистояли Османській імперії, відіграючи, як воєнна потуга, істот
ну геополітичну роль у Причорномор’ї. Тобто, запорожці стали також людьми Мо
ря, що значною мірою вплинуло, серед іншого, на їхній світогляд, світовідчуття та 
риси характеру. Адже козаки не тільки здобули важливі уміння та знання море
плавців, на новий рівень підняли своє воєнне мистецтво, гартували свій характер 
у морських битвах, а й відкривали для себе світ і культуру інших народів, що був 
невідомий патріархальним мешканцям суходолу, прирослим до своєї місцини.

Бурхливе зростання чисельності козацтва, насамперед через так зване покоза- 
чення міщан та селян, яке спостерігалося у перші десятиліття XVII ст. й охопило 
десятки тисяч людей із різних куточків українських земель, фактично являло собою 
масовий соціально-політичний рух за соціальне визволення, свободу особисту та 
економічну, вільне життя без пана з опорою на власні сили та самоорганізацію. Цей 
козацький соціально-політичний рух, що незмірно посилювався завдяки існуванню 
Війська Запорозького, вочевидь найпотужніше вплинув на процес зародження на- 
ціотворення в українському суспільстві. Адже якщо у цей час конфесійна боротьба 
відбувалася в орбіті етнорелігійної свідомості і через оновлення останньої, уведен
ня в контекст цієї боротьби вимог та гасел політичного характеру рухалася у бік 
формування політичної свідомості руського народу (як віросповідна спільнота охо
плювала українців та білорусів), то козацький рух, про який ідеться, напряму мобі
лізував до нової соціальної та політичної спільноти запорожців тисячі людей, на
самперед із різних куточків українських земель, причому не тільки етнічних украї
нців. Окрім цього, як зазначено вище, владні впливи Війська Запорозького активно 
поширювалися на некозацьке населення волості, привчаючи його до козацького 
порядку та прищеплюючи йому певні уявлення та цінності про козацьку владу, по
літику, козацький спосіб життя. Це впливало також на політичну соціалізацію во
лосного козацтва, городових козаків (тих, які мали осілість у “городах” -  укріпле
них міських поселеннях на волості) та членів їхніх родин. Відтак серед місцевого 
українського населення зміцнювалася переконаність у тому, що воно в Україні до
тримується особливого трибу життя, відмінного від інших етносів, тобто у нього 
формувалися особливі уявлення політичного характеру.

Запорожці вже наприкінці XVI ст. засвідчували свою належність до християн
ства і розглядали боротьбу проти турків і татар крізь призму глобального проти
борства християнського та мусульманського світів. Відображенням такої політики 
Війська Запорозького стало укладення у квітні 1618 р. запорозькими послами 
й організаторами Ліги християнської міліції певної угоди, що передбачала участь
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60-тисячного козацького війська разом із силами європейських володарів у хрес
товому поході проти Османської імперії. Попри те, шо він не відбувся, відповідні 
дипломатичні переговори і підписані документи так чи так наочно продемонстру
вали здобутий запорожцями міжнародний авторитет у боротьбі проти Туреччини, 
а також політичну вагу і воєнну силу Війська Запорозького, з якою рахувалися 
політики у тогочасній Європі.

Козаки вважали себе людьми, які належать до руського народу, власне право
славної віросповідної спільноти. їх вирізняла неабияка ревність у вірі, вони робили 
матеріальні пожертви на користь Православної церкви, займалися благодійництвом, 
заради порятунку власної душі визволяли з неволі полонених християн. Козаки 
сприймали православну віру не тільки як свою рідну, а й як критерій поділу на “сво
їх” і “чужих”. Причому запорожці фактично керувалися цим критерієм у своїй прак
тичній діяльності, об’єктивно спрямованій на мобілізацію українського населення 
у політично згуртовану спільноту. Для них православна віра поставала моральною 
основою, що не лише живить чуття належності до широкої віросповідної спільноти 
руського народу, а й політично означує населення рідної землі, України, у межах 
якої вони мали реальну владу і посідали особливу політичну роль. Відтак запорожці 
жорсткими діями та репресіями (що, зокрема, засвідчив релігійний конфлікт у Києві 
1625 р.) намагалися не допустити поширення унії насамперед серед мешканців 
України -  православних мирян, а також чинили щодо цього неабиякий тиск на пра
вославне духовенство, запобігаючи його порозумінню з уніатами.

Є підстави для висновку, що козацький устрій в Україні реально набув зна
чення альтернативи владній системі шляхетської Речі Посполитої. Багато безпосе
редніх виробників сприймали спосіб життя козаків як свій соціальний ідеал. 
У значної частини соціально та політично активного населення України формува
лися особлива політична свідомість, ментальність, система цінностей, характерис
тичний психотип, а також утвердився специфічний спосіб життя. На практиці усе 
це поставало як мобілізація етнічної спільноти у політичну спільноту, тобто на
цію. У формотворчій зоні національного, про яку йдеться, були витворені полі
тично мобілізуючі соціально-політичні орієнтири та ідеали, що проектувалися на 
все українське населення. Певною мірою вони впливали також на усю віросповід
ну спільноту руського народу, тобто і на білоруське населення.

Доволі істотною була роль у процесах націотворення руської (української) 
шляхти. Попри належність її до “політичного народу” Речі Посполитої, вона мала 
виразні риси етнічної руської самосвідомості (руський патріотизм, сповідування 
православної віри, обстоювання інтересів Православної церкви тощо). Загалом ру
ське шляхетство було конфесійно неоднорідним і орієнтувалося на спільні станово- 
корпоративні інтереси панівного стану Речі Посполитої, частина його представни
ків підтримали церковну унію. Руські шляхтичі як соціальна еліта українського на
роду виявилися неспроможними реально очолити рух за конфесійну свободу пра
вославних, що набув сили по Берестейському церковному соборі 1596 р. Вони не 
могли масово підтримати козацький соціально-політичний рух в Україні, адже він 
принципово суперечив корінним інтересам шляхти, реально підривав її політичну
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монополію у суспільстві та руйнував позаекономічний примус і визиск безправних 
підданих, на чому трималися добробут та могутність панівного стану Речі Поспо
литої (водночас це не перешкоджало багатьом незаможним шляхтичам приєднува
тися до козаків та робити блискучу кар’єру у Війську Запорозькому). Утім, важко 
переоцінити роль представників шляхетства, у тому числі католицького віроспові
дання, у становленні гуманістичних, реформаційних, а також політико-правових 
орієнтацій етнічної свідомості та культури українців. Адже витворені шляхтичами 
ціннісні орієнтації та політичні ідеї у їхніх найяскравіших та значущих проявах 
прямо або опосередковано лягали в основу української національної свідомості 
ранньомодерного часу, що зароджувалася.

Вельми значущим був внесок міщанства, насамперед об’єднаного в братства, 
у зміцнення в етноконфесійній свідомості українського суспільства та його культу
рі засад постсередньовічного світогляду та реформаційної ідеології. Практична реа
лізація цілей, що їх мали міщани, перебуваючи у братствах, утверджувала активіст
ський тип поведінки мирян у церковно-релігійному житті, а наполегливе поширен
ня ними шкільної освіти та книгодрукування стимулювало оновлення етнічної са
мосвідомості українців, що було необхідною умовою розширення її горизонту до 
національного.

Істотним складником національної свідомості українців, що зароджувалася, бу
ла їхня історична свідомість. Вона виростала з певної суми історичного знання (на
самперед початково дібраного та відфільтрованого окремими авторами залежно від 
їхніх світоглядних, культурних, конфесійних та політичних орієнтацій, а також рів
ня освіченості і, в кінцевому підсумку, запропонованого широкій аудиторії), що 
набуло повчального, а також морально значущого характеру для усієї спільноти 
(фактор спільної долі), або, принаймні освічених верств населення. Історична сві
домість живилася ідеалізованим та міфологізованим етноісторичним досвідом ми
нулого, доброю й славетною “старовиною” (міцно закріпленою у свідомості людей, 
зокрема, завдяки звичаєвій правовій практиці), уявними та реальними подіями 
і фактами минулого народу, що розглядалися як такі, що достойні пам’яті та наслі
дування сучасниками, тобто були історичною традицією. Через брак відповідних 
джерел немає можливості встановити глибину історичної пам’яті та особливості 
історичної свідомості, приміром, представників усіх основних соціальних груп то
гочасного українського суспільства. Певною мірою про це можна судити тільки 
щодо історичних уявлень, ідей та концепцій, часто міфологічного та легендарного 
характеру, сформованих на рівні “вченої-” культури, тобто у тогочасній літературі, 
в якій розглядалися історичні сюжети.

Наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. на історичну думку в Україні 
впливали як засади середньовічної історіографії (провіденціалізм, універсалістські 
підходи до пояснення історії тощо), так і ідейний арсенал постсередньовічного іс
торизму, який, зокрема, націлював істориків на пояснення подій минулого їхніми 
внутрішніми причинами та спрямовував інтерес авторів до поточного історичного 
часу. Серед історичних тем, що помітно впливали на формування національної са
мосвідомості ранньомодерного часу, було походження руського народу, прийняття
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Руссю християнства, переосмислення результатів Люблінської унії 1569 р. та Бере
стейської церковної унії 1596 р., відновлення в Україні православної церковної 
ієрархії 1620 р., генеза запорозького козацтва. На основі певним чином системати
зованого і концептуалізованого знання з таких тем (значною мірою міфологізовано- 
го та націленого на використання культурно-історичної спадщини Київської Русі) 
в Україні були сформульовані політичні ідеї, що відіграли ключову роль у форму
ванні національної самосвідомості тогочасного українського суспільства.

Симптоматично, що вже наприкінці XVI ст. був сформульований концептуа
льний погляд на населення України як окремий “український народ”. Автором цієї 
етнополітичної концепції був Київський католицький єпископ Й. Верещинський. 
Він сприймав категорію “народ” крізь призму Святого Письма і використовував 
у своїх творах поняття “Божий народ” та “християнський народ”, позначаючи ни
ми насамперед шляхту, а в одному із своїх політичних проектів окреслив поняття 
“козацький народ”, певним чином уподібнивши козаків із біблійним народом. 
Спираючись на такий ідейний інструментарій, Й. Верещинський вперше у полі
тичній думці Речі Посполитої сформулював етнополітичну концепцію українсько
го народу. Територіальним ядром останнього для письменника була Київщина та 
Східне Поділля. Водночас політико-культурне поле українського народу охоплю
вало також населення інших руських воєводств Корони Польської. Моральною 
основою народу, окресленого як “український християнський народ”, були хрис
тиянські цінності, а також високі громадянські чесноти, зміст яких окреслено по
няттями “вітчизна” (письменник Вітчизну тлумачив також як її прекрасну приро
ду, щедротність рідної землі, що їх він сприймав як духовну вартість), “патріо
тизм”, “спільне благо”, “доблесть”. Для політичного мислителя український народ 
становив насамперед цілісну етноісторичну та етнокультурну спільноту, що виріз
нялася спільною долею, героїзованим, билинним давньоруським минулим та су
часним письменнику способом життя, на який незгладний відбиток наклала туре
цько-татарська загроза. Розроблена Й. Верещинським концепція українського хри
стиянського народу не дістала підтримки в руських інтелектуальних колах напри
кінці XVI -  у першій половині XVII ст. Однією з причин цього, окрім слабкої по
пуляризації згаданої концепції, могла бути та обставина, що у той час прихильни
ки Православної та Уніатської церков запекло боролися за культурно-історичну та 
конфесійну спадщину руського народу. Через це вони вочевидь не збиралися від
мовлятися від усталеної назви населення України (а також Білору-сіі) -  “руський 
народ” Тобто, для них ідея “українського християнського народу” напевно вияви
лася неактуальнною і надто “авангардною”

Автори православного інтелектуального кола першої половини XVII ст. пере
ймалися, зокрема, питаннями церковної історії з тим, щоб дати відповідь на актуа
льні для них виклики релігійної боротьби в Україні. Спираючись, зокрема, на 
творчу спадщину польських хроністів XVI ст., вони представили христианізацію 
Русі у декілька етапів, починаючи від легендарних часів Андрія Первозванного. 
Важливим було те, що 3. Копистенський та Л. Зизаній фактично обґрунтували 
ідею почесного місця руського народу поміж народами, які прийняли християнст
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во. Як стверджувалося у їхніх творах, русини отримали свого апостола-хрестителя 
і провісника перемоги християнської релігії на Русі -  Андрія Первозванного. Пра
вославні автори точно локалізували місця його відвідин майбутнього Києва, нада
вши їм сакральної значущості та наголосивши на живій історичній пам’яті, яку 
зберегло сучасне їм населення про діяння свого апостола. Серед православного 
духовенства виникали плани всілякого плекання культу апостола Андрія, виходя
чи з переконання, що перекази про Руського Апостола є прямим доказом рівності 
руського народу з іншими християнськими народами.

Отже, православні отримували духовне натхнення від усвідомлення того, що 
їхня віра взяла початок від часів апостольської проповіді. Відповідно це давало їм 
також підстави гордитися своїми історичними коренями, славетним давньорусь
ким минулим, що стояло на надійній і досконалій моральній основі. В умовах ви
борювання руським народом конфесійної свободи і такого політичного статусу, 
який би не поступався статусу офіційних засновників Речі Посполитої -  політич
них польського та литовського народів, така ідея, яка вочевидь оволоділа достат
ньо широкими масами населення України, так чи інакше набувала політичного 
забарвлення. Використання деякими українськими книжниками у власній схемі 
хрещення Київської Русі відомостей про князів-хрестителів Аскольда і Діра, кня
гиню Ольгу та князя Володимира також створювало глибоку проекцію в історичне 
минуле, сфокусовану на Константинопольський патріархат, що не тільки давало 
аргументацію православним у конфесійній боротьбі з уніатами, а й формувало 
уявлення у сучасників про перетікання величного та морального з давньоруської 
спадщини в актуальне для них сьогодення, тобто утверджувало в думці про нероз
ривний історичний та духовний зв’язок усіх поколінь руського народу.

У першій половині XVII ст. православні книжники та ідеологи концептуально 
окреслили думку про відродження 1620 р. за Божим промислом Руської церкви, 
яке прийшло від Священного Богохранимого Града Єрусалима. Причому Руська 
церква, відродившись від Єрусалима, отримала власний Руський Єрусалим. Адже 
завдяки творчим зусиллям православних інтелектуалів Київ як сакральна духовна 
столиця Руської землі метафорично був піднесений до рівня Другого Єрусалима, 
Богохранимого Града, Горного Града, в якому усі православні отримують тверду 
опору й духовний порятунок у боротьбі з уніатами. Православні ідеологи підкріп
лювали ідеї Руської церкви, яка оновилася від Єрусалима як священного джерела 
християнської віри, а також Києва -  православної духовної столиці, Руського Єру
салима, місця апостольської проповіді та першохрещення Русі, пропагандою див 
нетлінних мощей києво-печерських святих. У конкретно-історичних умовах конфе
сійної боротьби в Україні у першій половині XVII ст. витворені на основі історично
го знання версії про хрещення Русі у сиву давнину зусиллями Руського Апостола та 
руських князів ідеї відродженої чудесним чином від Єрусалима Руської церкви та 
Києва, Руського Єрусалима, виводили носіїв української етнічної свідомості на рі
вень політичної самоідентифікації, власне, творення національної свідомості.

Конфесійна боротьба в українському суспільстві між уніатами та православ
ними, що розпочалася по Берестейській церковній унії 1596 р., вплинула на етніч
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ну самосвідомість українського етносу. Розділена між цими конфесіями (на додачу 
до поділів, проведених поміж русинами по католицькому та протестантських 
конфесійних векторах), вона втратила стару відносну цілісність, чуття спільної 
руської ідентичності. Водночас русини, які переходили з православ’я в іншу кон
фесію, автоматично не змінювали свою етнічну належність або національну іден
тичність (якщо вона у них була). Адже тогочасна національна ідентичність сама 
по собі не зводилася до релігійної свідомості індивіда і, тим паче, не визначалася 
особистим вибором людиною віросповідання. Останнє набувало значення потуж
ного фактора націотворення тільки через уведення його в контекст політичної бо
ротьби. Тобто, саме політична боротьба за віру під час організованого руху за ві
росповідну свободу руського народу впливала на формування національної само
свідомості, а не, приміром, якісь особливості православної або католицької догма
тики та вчення Церкви.

Розуміння того, що належність до руського народу зумовлює його етнічна та 
культурно-історична основа, а не віросповідання, продемонстрував М. Смотриць- 
кий. У своїй надконфесійній концепції руського народу він виходив із засновку 
про визначальну роль для руської ідентичності родового та етнокультурного на
чал, а не віросповідання, яке людина обирає на власний розсуд. Оскільки М. Смо- 
трицький розглядав питання про руську ідентичність у контексті свободи волі 
людини, визнання за нею права вибору згідно з власними переконаннями у вельми 
важливій для індивіда та суспільства духовній сфері, то тлумачення ним руської 
ідентичності правомірно розцінити як теоретичну для свого часу новацію, своєрі
дну теорію ранньомодерної нації з наголосом на етнічній основі останньої. При
кметно, що в козацькому середовищі певною мірою існувало розуміння руського 
народу не тільки як соціально структурованої православної спільноти, а й такої, 
що складається з осіб різних віросповідань, які є співвітчизниками, патріотично 
налаштованими людьми, котрі народилися на рідній землі. Причому деякі пред
ставники козацтва вбачали втілення ідеального “національного характеру” русинів 
у тих із них, у яких переважає духовне і моральне начало, які шанують доброчес
ність і совість, сприймають власне здоров’я і життя як цінність, а також дорожать 
матеріальними благами, здобутими власною працею. Прикметно, що козаки емо
ційно сприймали землею Вітчизни українські території!, насамперед Поніпров’я.

Щодо найбільш численних “відступників” від православ’я -  уніатів, то вони 
і далі дотримувалися традиційної православної обрядовості, використовували “ру
ську” мову, не цуралися руських традицій та звичаїв, тобто цілком зберігали свою 
етнічну ідентичність. Водночас уніатське та православне духовенство по віднов
ленні православної церковної ієрархії через налагодження між собою політичних 
контактів шукали шляхів до порозуміння (на заваді цьому стали запорозькі коза
ки). Тим часом боротьба між православним та уніатським таборами за спадщину 
доберестейської Православної церкви та культурно-історичні набутки руського 
народу надихала інтелектуалів на новітнє міфотворення, що було дієвим інстру
ментом плекання рис національної самосвідомості українців.
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У першій чверті XVII ст. в українській книжності та політичній думці постав 
певний комплекс ідей (вони значною мірою були властиві і політичній думці та 
свідомості українського шляхетства), що набули значення “руської ідеї” -  своєрід
ної національної ідеї руського народу, яка базувалася значною мірою на традицій
них засадах правосвідомості тогочасного суспільства. Йдеться про ідеал справед
ливості, який вбачали, зокрема, у дотриманні правових засад та цінностей минуло
го -  “старовини”, ідею політичного “договору” між государем та підданими тощо. 
У руській ідеї на передньому плані була концептуальна засада свободи, що тлума
чилася як законне і невід’ємне право руського народу (насамперед шляхти право
славного віросповідання). Цю свободу розглядали як неоціненний скарб, дорож
чий за життя. Її виводили з природного права, освячували історичною, правовою 
та політичною традицією руського народу. Чільне місце у ній посідала орієнтація 
на православний Схід, що розглядалася як природне конфесійне право руського 
народу, підтверджене привілеями і присягою польського короля. У відповідній 
літературі стверджувалося, що засаду свободи руського народу неодноразово під
тверджено на політико-правовому рівні, у тому числі згідно з актом Люблінської 
унії 1569 р., за яким більшість українських земель увійшла до складу Корони 
Польської. Було висунуто тезу про те, що руський народ добровільно приєднався 
до політичних польського та литовського народів і, відповідно, став одним із рів
ноправних засновників Речі Посполитої. Руська ідея, дух якої зводився до вибо
рювання руським народом своєї свободи та гідного місця серед народів Речі По
сполитої, мала виразний політичний легітимаційний підтекст. Взята на озброєння 
учасниками руху за конфесійну свободу православних, вона нарощувала політич
ний компонент в етнічній самосвідомості українського народу, надаючи їй рис 
національної самосвідомості.

Загалом, боротьба в Україні за конфесійну свободу православних у першій по
ловині XVII ст., а також відновлення православної церковної ієрархії, підштовх
нули творчий пошук православних ідеологів. Цей пошук фактично був спрямова
ний у річище оновлення етнічної ідентичності руського народу. Як зазначалося, 
таке оновлення етнічної самосвідомості, що поступово розвертало її у бік націона
льної самосвідомості, відбувалося, зокрема, через звернення до давньоруської спа
дщини, наголошення українськими книжниками та ідеологами на духовних чинах 
власних хрестителів давнини -  як руських князів, так і Руського Апостола -  Анд
рія Первозванного. Водночас автори православного кола затребували у цьому кон
тексті не тільки спадщину “золотого віку” етноісторії -  Київської Русі. Вони також 
апелювали до релігійних сучасних їм див, що втілилися в ідеях відродженої за Бо
жим промислом Руської церкви від сакральної сутності Єрусалима, Києва як Дру
гого Єрусалима, а також пропаганді див київських святих. Окрім цього, правосла
вні автори подали докази слави, унікальності та обраності українського народу, 
звернувшись до звершень своїх сучасників-мирян. Ідеться про героїзацію запоро
зьких козаків у тогочасній літературі (певний внесок у розробку цієї тематики зро
били також автори-католики).
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Образ запорожців як ідеальних християнських воїнів, котрі уславляють своїми 
подвигами руський народ, розробили насамперед православні автори -  К. Сако- 
вич, І. Борецький, М. Смотрицький, 3. Копистенський. У їхніх творах козаки -  до
блесні оборонці Православної церкви, захисники усього християнського світу від 
“ворогів Святого Хреста”, визволителі з неволі християнських бранців, а також 
знаряддя кари у Господніх руках проти “поган” -  демонструють воєнну звитягу, 
в тому числі у морських боях, що вражає увесь світ. Як ідеального полководця та 
християнського рицаря панегірично оспівано козацького гетьмана -  П. Сагайдач
ного. Запорожців наділено визначними християнськими доброчесностями, а їхнє 
історичне походження облагороджено: предками цих героїв були, мовляв, князів
ські дружини, які у часи Київської Русі воювали Констанинополь. Така міфологе- 
ма явила представникам руського народу етичного героя. У проекції на тогочасне 
буття народів світу вона підносила русинів-українців у власних очах, адже давала 
їм чуття сили, гідності, а також гордості за звершення своїх славетних співвітчиз
ників. Водночас ця міфологема поставала як моральна опора для учасників руху за 
конфесійну свободу православних, що, у кінцевому підсумку, ростило у них риси 
національної самосвідомості.

Отже, у першій половині XVII ст. розпочався процес зародження української 
національної ідентичності. Якщо пунктирно окреслити його прояви та сутнісні 
ознаки, то йдеться про виникнення у цей час в Україні, насамперед на Подніпров’ї, 
своєрідної зони націотворення під егідою Війська Запорозького, що проявлялося 
насамперед у соціально-політичному козацькому русі, а також русі за конфесійну 
свободу руського народу, витворенні ідеологами і політичними мислителями мі- 
фологізованих та політично націлених ідей, які поширювалися серед населення 
і в яких активно затребувалася спадщина “золотого віку” вітчизняної етноісторії -  
Київської Русі. Йдеться насамперед про концептуальне осмислення та окреслення 
руської ідеї, а також ідей Руського Апостола, відродженої від Єрусалима Руської 
церкви, Києва -  Другого Єрусалима, міфологеми запорозького козацтва. Появі, 
утриманню та закріпленню національної самосвідомості українського етносу, що 
зароджувалася, помітно сприяв набутий ним оптимізм соціального та політичного 
буття. Серед іншого, він проявлявся у переживанні усіма русинами-українцями 
духовного підйому, спричиненого визначальним внеском запорозьких козаків 
у зрив агресивних планів турецького султана Османа II під час Хотинської війни
1621 р. Тим часом вірні Православної церкви неабияк зміцнили свій дух завдяки 
перемозі, пов’язаній із відновленням 1620 р. вищої православної церковної ієрархії 
Київської митрополії. Причому цю перемогу було “оправлено” в раму морально 
натхненних ідеологем, про які йшлося вище. У реальному ж повсякденному житті 
українського суспільства соціальний оптимізм, що ростив у представників широ
ких верств населення світогляд вільної від позаекономічного примусу людини як 
необхідну умову формування національної самосвідомості, найвиразніше прояв
лявся у масовому соціально-політичному козацькому русі.

У зазначений час український етнос перебував на початковому етапі націотво
рення. Відтак немає підстав твердити, що українська нація сформувалася, тим
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паче -  у сучасному розумінні цього поняття. Коли ж постала розвинена українська 
нація? Можна було б, звісно, спробувати представити синтетичну модель націо- 
становлення українців -  подібно до того, як це зустрічається у спеціальній літера
турі. Однак, на наш погляд, для цього потрібно попередньо здійснити низку фун
даментальних досліджень цієї проблематики. Утім, звернемо увагу на одне спо
стереження: роль козацької політичної, соціальної та ментальної домінанти у на- 
ціотворенні, що проявилася в Україні у першій половині XVII ст., не вичерпалася 
тільки цим часом. Адже козацьке начало у тій чи тій формі вираження проявляло
ся і в подальшій українській історії. Більше того, нині існує квазікозацтво: якщо 
вірити деяким очільникам козацьких організацій, у сучасній Україні до козацьких 
реєстрів записані десятки тисяч осіб.

У перші десятиліття XVII ст. на тлі зародження в Україні процесу націотво
рення і, водночас, як його відображення, відбулися важливі зміни у конфесійному 
житті українського суспільства. Упродовж близько чверті століття по Берестейсь
кій церковній унії 1596 р., що спричинила розкол православної митрополії Київсь
кої, Галицької та усієї Русі, представники православних кіл України, а також Біло
русії вели вперту боротьбу за свої конфесійні права. Важливим її результатом ста
ло фактичне відновлення на початку 1620-х років у повному обсязі вищої ієрархії 
Православної церкви. Його уможливило насамперед те, що від словесних баталій, 
запальних промов, конфесійних вимог та політичних пристрастей, які регламенто
вано вирували за стінами шляхетських сеймових зібрань, епіцентр цієї боротьби 
перемістився у велелюддя козацьких рад, учасники яких вирізнялися радикаліз
мом. Гасло відновлення православної церковної ієрархії, що його написали на сво
їх політичних знаменах запорожці, стало для них керівництвом до дії. Відтак ідею 
відновлення православної церковної ієрархії у кінцевому підсумку було переведе
но в практичну площину.

Уже невдовзі після укладення Берестейської церковної унії 1596 р. запорожці, 
які до цього заявляли про себе як християнські воїни, запалені ідеєю боротьби 
проти “ворогів Святого Хреста” та захисту від цих ворогів усіх християн, почали 
реально підтримувати Православну церкву, в тому числі надавати їй сприяння 
в економічній сфері (універсали гетьманів С. Кішки, І. Косого, Г. Крутневича). 
Потреба для козаків бути на боці православної конфесії та підставляти їй своє 
плече виростала також із того, що вони у своїй масі були вірними Православної 
церкви. Як уже зазначено, свою прихильність до неї вони демонстрували, зокрема, 
тим, що нерідко робили для неї ті чи ті пожертви. Однак тільки наприкінці другого 
десятиліття XVII ст. -  по поверненні мас українського козацтва з Московської 
держави, де воно брало участь у подіях Смутного часу, виникли об’єктивні перед
умови для того, щоб у політичних орієнтаціях та політичній практиці запорозької 
спільноти вагоме місце посіло православне конфесійне питання, у тому числі ви
мога відновлення вищої ієрархії Православної церкви.

Орієнтовно від літа 1619р.- після козацьких рад на Масловому Ставі та у Ки
єві, на яких була схвалена політична програма захисту та опіки Військом Запоро
зьким Православної церкви, православний табір в Україні отримав потужну під-
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тримку. Цьому сприяло і те, що у козацькому середовищі виявилися такі віддані 
православ’ю лідери, як Петро Сагайдачний та Яків Бородавка, котрі ідейно 
зблизилися з ігуменом Київського Свято-Михайлівського монастиря Іовом Боре
цьким -  вольовим та рішучим духовним провідником, навколо якого групувалися 
православні церковні та світські кола, пов’язані з Київським Богоявленським брат
ством. З листопада 1619 р. з цього середовища вийшла петиція, адресована поль
ському королю, сенату та сейму, з обґрунтуванням законності вимоги православ
них самостійно обирати та висвячувати Київського православного митрополита 
і єпископів згідно з традиційними канонічними церковними канонами та правила
ми, а також своїми політичними правами у конфесійній сфері.

Вимоги, що містилися у зазначеній петиції, концептуально ґрунтувалися на 
руській ідеї. Сформульована у петиції І. Борецького та його соратників від 3 лис
топада 1619 р. політична програма стала ідейним дороговказом та консолідуючим 
чинником для учасників боротьби за конфесійні права православних. Причому 
автори цієї петиції, які мислили реалістично і вочевидь не очікували негайних по
ступок з боку офіційної Варшави, фактично створили цим документом певне легі- 
тимаційне тло для задуманого ними відновлення церковної ієрархії без офіційного 
дозволу польської влади -  із залученням до цієї справи Єрусалимського патріарха 
Феофана, котрий на той час перебував на території Московської держави.

Попри безсумнівну політичну важливість за тогочасної конфесійної ситуації 
в Україні петиції, про яку йдеться, вона вочевидь залишилася б щонайбільше де
кларацією політичних намірів, якщо ідею відновлення православної церковної іє
рархії не підтримали б козаки Війська Запорозького, котре, як зазначено вище, 
реально утвердило свою владу на частині території українських земель, мало вла
сні збройні сили, необхідний інструментарій для здійснення своєї внутрішньої 
і зовнішньої політики, а також помітну вагу на міжнародній арені. Напередодні 
приїзду в Україну патріарха Феофана запорозькі політики послали своє посольст
во до московського царя з метою налагодити з ним політичні відносини, що так чи 
інакше створило сприятливішу політичну атмосферу для здійснення місії, яку від 
Єрусалимського патріарха чекали у православному таборі в Україні та Білорусії, 
а саме -  висвячення церковних архієреїв.

З приїздом у березні 1620 р. до Києва патріарха Феофана представники право
славних кіл на чолі з І. Борецьким, а також гетьманом П. Сагайдачним активізува
ли свої зусилля, спрямовані на відновлення вищої церковної ієрархії Православної 
церкви. Значущою подією, яка напевне справила глибоке враження на Феофана та 
переконала його у згуртованості та релігійній ревності учасників руху за конфе
сійну свободу православних в Україні, став колективний вступ козаків Війська 
Запорозького до Київського братства, який відбувся, на нашу думку, між 27 травня 
та 5 червня. Долучення до цього братства тисяч козаків Війська Запорозького 
означало створення у безпрецедентних масштабах громадсько-релігійної всеста- 
нової організації. Ця подія в умовах активізації боротьби православних за свою 
свободу та поточних завдань їхньої політичної боротьби, спрямованих на віднов
лення вищої православної церковної ієрархії Київської митрополії, стала відобра
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женням зрослого рівня солідарності та політичної організованості представників 
православного табору.

Вивчення джерел дало можливість виявити хибність поширених в історіогра
фії тверджень про те, що відновлення вищої православної церковної ієрархії 
в Україні та Білорусії відбулося у жовтні 1620 -  січні (або лютому) 1621 р. Автор 
цієї монографії дійшов висновку, що Єрусалимський патріарх Феофан висвятив 
митрополита і п’ятьох єпископів у часовому проміжку після 25 серпня і до 10 ве
ресня 1620 р. Судячи з усього, першим в архієрейський сан був висвячений на 
єпископію Перемишльську і Самбірську ігумен Київського Межигірського монас
тиря Ісайя (Копинський). Подальші висвячення напевно мали таку черговість: на 
митрополію Київську, Галицьку та усієї Русі -  ігумен Київського Свято- 
Михайлівського Золотоверхого монастиря Іов Борецький; на єпископію Володимир- 
ську і Берестейську -  архімандрит Трахтемирівського монастиря Ієзекиїл Курцевич; 
на єпископію Луцьку та Острозьку -  ігумен Чернчицького монастиря Ісакій (Борис- 
кович); на архієпископію Полоцьку та єпископію Вітебську і Мстиславську -  ієро
монах Мелетій Смотрицький; на єпископію Холмську і Белзьку -  Паїсій (Іполито- 
вич). Останньою (до 10 вересня) була заповнена вакансія на Пінській і Туровській 
єпископській кафедрі - ї ї  посів грецький Стагонський єпископ Авраамій.

Політичні та церковно-релігійні процеси в Україні, що були пов’язані з віднов
ленням православної церковної ієрархії, відбувалися на тлі певних подій політично
го та військового характеру, до яких безпосередньо були причетні козаки Війська 
Запорозького. Серед іншого, йдеться про традиційну для запорожців практику мор
ських походів на володіння Османської імперії. На догоду польському уряду їх без
успішно намагався стримувати лояльний до політичного режиму Речі Посполитої 
гетьман П. Сагайдачний і, навпаки, очолював його радикальний наступник на геть
манському посту Я. Бородавка, котрий використовував для підготовки запорозького 
флоту до виходу в море економічні ресурси Подніпров’я. У цей самий час деякі 
представники польської влади, насамперед коронний гетьман С. Жолкевський, 
спробували залучити козацькі сили для здійснення плану “зачіпної” війни проти 
Османської імперії. Проте з втратою 24 червня 1620 р. П. Сагайдачним гетьманської 
булави С. Жолкевський не виявив бажання тісно співпрацювати з новим запорозь
ким гетьманом -  Я. Бородавкою. Останній також не сприяв мобілізаційним заходам 
коронного гетьмана. Відтак С. Жолкевський без підтримки запорозького війська 
рушив із польськими військовими підрозділами у Молдавію, де у жовтні зазнав ка
тастрофічної поразки від турецьких та татарських сил у Цецорській битві. Через це 
зросла загроза великої турецько-польської війни, що позначилося на загальній полі
тичній атмосфері у Речі Посполитій і так чи інакше відбилося на позиціях офіційної 
Варшави, а також учасників руху за конфесійну свободу православних, у тому числі 
запорожців, щодо православного конфесійного питання.

Королівська влада змушена була вдатися до переговорів з козаками Війська 
Запорозького, щоб залучити їхні сили для відсічі наступу турецької армії, що очі
кувався. У листопаді 1620 р. з цією метою прибув до Києва представник Сигізму- 
нда III Б. Обалковський. Після розмов на цю тему з патріархом Феофаном, він по
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дався на Запорожжя, де наприкінці лютого 1621 р. провів з козаками переговори та 
вручив їм королівську корогву і певну суму грошей на “затягнення” на турецьку 
війну. У березні цього року до Варшави було відправлено козацьке посольство, 
яке донесло до королівської влади політичну позицію запорозької сторони: козаки 
Війська Запорозького нададуть польському уряду воєнну допомогу тільки в тому 
разі, якщо він піде на істотні поступки у православному конфесійному питанні, 
в тому числі визнає висвячених Єрусалимським патріархом Феофаном православ
них архієреїв.

Політична напруга в Україні серед православних неабияк зросла після того, як 
навесні 1621 р. польська влада вдалася до релігійних гонінь православних вілен- 
ських міщан. І. Борецький ініціював написання публічних політико-правових до
кументів (протестацій), у яких було відкинуто звинувачення на адресу учасників 
руху за конфесійну свободу православних та вмотивовано праведність їхніх цілей 
і законність політичної практики. Спільно з гетьманом Я. Бородавкою 1. Борець
кий розробив план протидії силовому наступу на конфесійні права православних, 
що у цей час активізувався. Серед іншого, зазначений план передбачав налаго
дження політичного союзу з протестантами Великого князівства Литовського. 
Причому Я. Бородавка був за те, щоб застосувати силу проти уніатів, які взяли 
участь в антиправославних акціях у Вільно. Проте її початок гетьман відклав до 
повернення запорозьких послів із Варшави, щоб дізнатися, якою буде відповідь 
короля на конфесійні вимоги запорожців. Що ж до посланого до польської столиці 
запорозького посольства, то королівська влада під різними пристойними привода
ми не задовольнила жодної з висунутих ним вимог.

15-17 червня 1621 р. над р. Кагарликом (Мокрим Кагарликом) відбулася бага
тотисячна козацька рада, на яку прибула представницька делегація православного 
духовенства, у тому числі митрополит І. Борецький та єпископ Володимирський 
і Берестейський І. Курцевич -  учасники церковного собору, що напередодні заве
ршився у Києві. Згідно з ухвалою цієї ради головною умовою участі запорожців 
у війні проти армії Османа II названо визнання польською владою законних прав 
Православної церкви та легалізацію відновленої патріархом Феофаном церковної 
ієрархії. Вірячи у “доброго” короля та можливість задоволення цих вимог перед 
лицем турецької загрози, учасники ради послали до Варшави посольство, до якого 
увійшли П. Сагайдачний та І. Курцевич.

Запорозьким послам із принципових питань не вдалося дипломатично “пере
грати” досвідченого в політиці та непохитного у своїх релігійних переконаннях 
Сигізмунда III. Водночас у польській столиці вони досягли певних практичних 
результатів шодо цілей та завдань свого посольства. Король, зокрема, погодився 
призупинити судове переслідування і політично “пробачити” висвячених патріар
хом Феофаном православного митрополита та єпископів за умови їхнього публіч
ного каяття перед королівською владою. Утім, для цього потрібно було ще й запо
розькому війську виступити проти армії Османа II. Посли отримали обіцянку, що 
після переможної війни над турками буде скликано церковний собор, на якому 
православні та уніати зможуть досягнути порозуміння, а король дотримуватиметь
с я



Післямова

ся традиційних конфесійних прав і привілеїв руського народу. Сигізмунд III пого
дився видати універсал до українських старост, згідно з яким останнім було забо
ронено під час перебування запорожців на турецькій війні чинити утиски та збит
ки козацьким родинам і господарствам.

Загалом протягом двох років -  від ухвалення влітку 1619 р. на козацьких радах 
політичної програми оборони та захисту козаками Війська Запорозького Право
славної церкви і до літа 1621 р. -  запорозького посольства до польського короля -  
у політичному та релігійному житті України відбулося якісне зрушення. У цей час 
завдяки активному втягненню запорожців у рух за конфесійну свободу православ
них стала можливою визначна церковна подія -  було відновлено вищу ієрархію 
православної митрополії Київської, Галицької та усієї Русі та зроблено перші полі
тичні кроки на шляху легалізації Православної церкви у Речі Посполитій (цієї ле
галізації вдалося домогтися в 1630-х роках), що, у кінцевому підсумку, сприяло 
конфесійній, політичній та етнокультурній консолідації українців та формуванню 
у них чуття національної ідентичності ранньомодерного часу.
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I
Copia d’una lia authentica mandata dalli Cosaccki a lsigr Duca di Neuers sotto il 
nomi del sigr di Marcones, mandate dal’e in quilla parti, et fatto poi Procuratore 

de’ Cosaccki, tradotta dal vero originate di Lingua Polacca ni Italiano*
Noi Pisanni pzebrany con Demetris Otrochimovit Imb.ri Deputati dall’Annata de’ 

Zaporozceni, overo Cosacchi hauendo comiss.we da tutta la nra Militia per dichiarare, 
соті faciamo da adesso, il sr Olivario Marcones col consenso di tutta PArmata perm.ee 
rag.m Importabi, Duca o generale della nra Armata di Zaporow, et hora teniamo di Sigr 
per tale, et l’habbiamo pregato che piglisse qesta carica sopradci, et quel titolo di nro 
Prencipo ed tutti le prerogative et auttorita anesse alia carica degli altri Prexcipi; Et accio 
possa condure Pinteresse del nro utile comune, Noi li diamo ogni poteri et autta d’unire 
la nra Armata sotto la protett.we et difesa di tal Potetan Re, o Duca, chi lui giudichera 
buono, gil profitto della nra Armata, prometteno ni nomi di tutta la nra Armata 
d’accettare et cofermare tutto quill’ ch’egli fara in q.onef ni benefi della nra Armata, 
hauendoli prestar et giuram./ et promessa ni nomi della nra Armata, sicomi ancor Lui ha 
pretati sopra cio II suo giuram.f et promessa d’unire et giugner la nra Armata qtopiu’ 
presto si potra fare. Et in fede maggiore di q.o Noi ci siamo sottoscritti di mano propria, 
et habbiamo posto il sigillo della nra Armata. Data. In Warsauia, li 7 d’Apr.le 1618. 
Sottoscritta.

...Przebrany Amb.re del Armata di Cosacchi di mano propria1.

ПЕРЕКЛАД

Копія автентичного листа, надісланого козаками синьйору герцогу 
де Невер від імені синьйора де Маркова, який був вщряджений у ті краї 

і пізніше призначений козацьким повіреним, перекладеного
зі справжнього оригіналу польською мовою на італійську

Ми, нижчепідписані, на чолі із Дмитром Отрохимовичем, обрані повноважни
ми послами від Війська запорожців, або ж козаків, маючи доручення від нашого 
Війська оголосити (як тепер і робимо), за згодою усього Війська, із поважних при
чин, синьйора Олівера Маркона герцогом, або ж генералом нашого Війська Запо
розького, і нині вважаємо таким цього синьйора; і попросили його прийняти над 
нами ці повноваження й титул володаря та усі права і владу згідно з повно

’ Текст документа подано відповідно до його написання в оригіналі, скорочення не розкри
ваються, збережено пунктуацію. Набрані курсивом літери в оригіналі над рядком. Переклад 
О. Тороп.

1 Bibliotheque nationale de France. -  Fr. 4703. -  F* 78-78 v"
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важеннями інших володарів; і, щоб він міг відстоювати інтереси для нашого зага
льного добра, Ми надаємо йому всі повноваження та владу для приведення нашо
го Війська під протекторат і захист такого володаря -  короля або герцога, -  якого 
він вважатиме добрим, вигідним для нашого Війська, обіцяючи від імені нашого 
Війська прийняти і підтвердити все, що він зробить задля блага нашого Війська, 
принісши йому присягу й пообіцявши від імені нашого Війська -  так само, як і він 
приніс присягу та пообіцяв поєднати і з’єднати [у союз] наше Військо так швидко, 
як це буде можливо. Із найбільшою вірою, Ми підписалися власною рукою та по
ставили печатку нашого Війська. Варшава, 7 квітня 1618.

Підписано... обраним послом Війська козаків, власною рукою.

II
Jow Borzecki і in.

PROTESTACJAIPOBOZNA JUSTIFICATJA. 28.IV (8.V) 1621*

Z mitosierdzia Bozego pokomy Jow Borzecki Archiepiskop і Mitropolita Kiiowski,
і smirenny Ezykiel Kurcewicz Episkop Wlodzimierski, і smirenny Jsaya Episkopowie, і 
wszyscy duchownego і swieckiego, Szlacheckiego у Mieskiego stanow, narodu 
Ruskiego nabozenstwa cerkwie wschodniey, a spolecznosci czterzech Patryarchow 
wshodnich prawowiemych Christusowey’*

Blagoslowienstwa Bozego у zdrowia dobrego s powodzeniem szcz^sliwym w 
pokoiu swientym od Pana Boga zyczemy і winszuiemy wszytkim czytai^cym у shi- 
chai^cym te protestacji^y poboznqjustificatj^.

Poniewaz w wieUdch naszych gwaltach, uciskach, praeiudiciach у exotbitancyach od 
dwudziestu pi?du lat, nie tylko abychmy sprawiedliwosci swientey у w rclligiey naszey 
uspokoienia dost̂ pic mieli, ale mimo to przesladowania coraz gorsze у ci ŝze, tez zle 
udawania у potwarzy od przeciwnikow naszych ponosiemy. A zatym osobliwie teraz cwicz  ̂
gor̂ cy ŝ dy і bez wszelkich prawem warowanych beneficij nagle і cî zkie wiezienia, bracia 
nasza cierpijf* publicznych urz^dow zabronienia, przed ktore o niewinnosci naszey 
cz?sto kroc po roznych Grodach, gdy wnosiemy oswiadczenia, onych nie pizymui^do zapisania, 
cochmy woznymi oswiadczali. Tedy izeczy naszych postrzegaiac a niewinnosc swoi? 
chcqc swiatu pokazac, tudziesz opini? zle znosz ;̂ przez t? Uniwersaln̂  na pismie Protestacyi ,̂ 
naprzod przed Panem Bogiem, potym przed Wmsciami naszymi M. Pany protestuiemy,

* Документ подано за публікацією П. Жуковича у виданні: Жукович П. Протестация митро
полита Иова Борецкого и других западнорусских иерархов, составленная 28 апреля 1621 года // 
Статьи по славяноведению. -  СПб., 1910,-Вып. 3. -  Приложение. -  С. 138-153. Текст відтворено
з дотриманням орфографії зазначеного видання (усунено деякі друкарські помилки). Залишено 
примітки П. Жуковича щодо рукопису цього джерела.

’* Тут у рукописі слова вицвіли.
*** Далі два або три слова вицвіли.
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opowiadamy i swiadczymy si? zalobliwie, ptzeciwko xi?dzu Jozephowi Ruckimu, Heliaszowi 
Morochowskiemu, Afanasiu Szyszce Anafanasiu у Paisiuszowi* у Lewkowi Krzyuszy 
у imym im podobnym, ktorzy si? Uniiatami nazywai% przesladownikom Relligiey 
naszey. Iz oni zniewazai^c boiazn boz ,̂ kanony soborowe, prawa, statuta, przywileia, 
constytucye, wolnosc i bezpieczenstwo Relligiey i cerkwi, у pokoy swienty, 
i stwoizywszy sobie samy tylko obraz iakoby Wladykow у duchownych naszych, narod nasz 
Ruski przysladuiq, trapiq, mordui% cerkwie nasze gwalc ,̂ у pokoy swienty turbui% mitosc у 
zgod? mi?dzy Polaki a Riisî starozytn̂ targaiq. A me maiqp na tym dosyc у nie moĝ p przeriwko 
prawdzie swientey, ktora przy nas, stac, ani pismem swientym у dowodami przystoynymi nas 
kowcinkowac, ieno potentî  a wladz% Relligi i nam nienalez^cymi, spolecznosci** s tym 
umyslem у sercem nas у mieszczan wilenskich bractwa Swientego Ducha potwamie 
у falszywie vdaî *** у vdali do Naiasnieyszego Krola lego M. Pana Pana naszego М., za 
ktorym vdaniem у vmwersafy przeciwko prawu у wolnosaam rozesfeme s^abynas lapano, 
у do wi?zienia sadzono, у mordowano, iako iuz w Wilnie prawem nie pokonawszy oycow у 
braci% naszq. pdapano, у do Ratusz smrodliwych zamkniono, о czym у о inych gwahach, 
zbytkach у krzywdach czasu swego seorsim szyrzey nie zaniechamy protestowac.

A przytym Naiasnieyszemu Krolowi Jego M. Panu Panu naszemu М. у wszytkiey 
R. Ptey szczyrze, wiernie у prawdziwie, iako si? w sobie rzecz ma, iustifikuiemy, 
oczyszczamy, о sobie wmowe daiemy tak%

Napizod z strony Swi?tego Oyca Theophana, Patryarchi Ierozolimskiego у wszystkiey 
Palestiny. Ten iako vrodzeniem przeswietney Familiey, tak у zywotem Angelskim 
swi?tobliwy, prawie m^z Apostolski у prawdziwy Patriarcha Ierozolimski, stroz groba 
Bozego. Peregrenatia onego na wszem pobozna, iasna у odkryta, ni w czym nie 
podeyzrzana. Zawitawszy do Kiiowa, tych miast dal о swi?tobliwosci swey przez listy 
wiedziec, naprzod do slawney pami?ci lego M. Pana Stanislawa Zolkiewskiego Kanclerza 
i Hetmana Koronnego, zaraz przytym у do jasnie Wielmoznego iego M. Pana Tomasza 
Zamoyskiego Woiewody Kiiowskiego, prosz^c о wolne у bezpiecznie przescie przez 
panstwa Jego К. M. Na ktore listy Pan Hetman za wiadomosciq у przyzwoleniem 
Jego К. M. przez Pana Scz?snego Poczanowskiego list swoy otworzysty praszport postal, 
roskazui^c wszem stanom у condiciey ludziom uczciwosc wyrz^dzac swi?temu oycowi 
у aby wolno wsz?dzie byl przepuszczany, raczony у prowadzony az do woloskiey granicy. 
De data. W tez note у drugi do slawetnych Woyta, Burmistra у Radziec Kiiowskich byl 
przyniesiony list. De data.

W tych dwuch lisciech Patryarchq. Ierozelimskim piszq. у przyznawaî . A dla 
niebezpieczenstw woiennych nastgjuî cych, gdy si? swi?tobliwosc Jego w Kiiowie musiala 
bawic, aby suspidey iakiey nie rodzilo, dwuch zakonnikow swoich do Jego К M. postala, 
paszqcomtosiem l̂askie у owdne przescie. A Jego К. M. z osobliwey laski swey listem swoim 
raczyl nawiedzic swi?tobliwosc Jego, wolnego przescia przez panstwa swe dopuszczaiqc, w

* Далі одне або два слова пропущено.
"  Далі декілька слів пропущено.
*** Від цього місця рукопис написано іншим, більш розбірливим почерком.
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кЬжут Ііягіе уссі\\іє у ротеагпіе 5\уфоЬ1і\уо8с іе̂ о іей изгагкжапа, ітіе Іуіиі РаиуагсЬі 
рггувіоупіе рггугпапу. Бе ёа1а.

Рггу Ь/тге, Іівсіе осі ^ о  К. М. Ші о^оггувіу аЬо упі\уегеа1 па wolne 
у Ьегріесгпе рггевсіе рітупіевіопо, к?ёу Іакге РайуагсЬет рівапо. Ое 6а.Ы.

\а& окагуц. ріваіа Б\уфоЬН\у08с ^ о  ёо pгzeoswieconego у przewielebnego 
^ о  Месі ХфЬа* Урзкіе§о Вівкира Ьиск^о, па Іеп сш> Роёкапс1егее§о Когот^о. 
Рггуїут гагаг у ёо віахупеу раті?сі Хі^сіа Ostгozkiego Каййеіапа Krakowskiego, 
Іакге у ёо 08\уіесопе§о Хадсіа ^ о  Месі Рапа Ону^рИа 2Ьагазкіе£0 КшіиБ2Є£0 
Когот^о, рговг^с ІсЬ Месі о рггусгупе бо Jego К. М. о \volnym swoim рггеБСІи. 
Вуїа (а Іавка у Іисігковс ІсЬ М., ге офівас гасгуїі, 05\уіа<1сгаіце рггусгупе swoie \у рогщсіапеу 
ггесгу, к̂ сіу уссімє вадеІоЬІічуозс іе§о исгсопо, а 5\\і?Іе§о оуса <іо Моїодіегга 
Terechtemiгowa гарпмаёгопо, РайуагсЦІегогеІітвкіт пагу\уаі^с.

Іа. takowemi 1еёу Ивіаті ршсії бі? Ьуі з\уі?1у осіес ау (іго§е. Ьесг w Віаіеу 
сегкте ро^Бгашвгу о піевгс^тут оЬгосіе woyny \у \¥оіоз2ЄсЬ, Кототік Jego К. М 
Рап РосгашжБкі, іако г гатіепіа kгolewskiego, г і^к бауоісЬ Б. РайуагсЬе РиИсотоііксмі 
woyska zaporozkiego Jego М. Р. Bog(lanowi Кілпкш oddawszy, оШасЫ ёо Jego 
КгоЫвйеу Месі. 7 щ \ \еи овоЬ1і\Уеу ІшМобсі у рггеобиіесопу у ргаелуіеІеЬпу Jego М. Хщсіг 
Візкцр Кііохувкі, кіогу рггег ре\гае у гаспе 5\уоіе овоЬу вхт с̂ЬКуобс iego па\уіесігіс \у 
Кііоауіє, а ёо Віаіеу Сегкм па droge роёготут wspominania godnym оЬевіас гасгуі.

Роїут рггесі Вогут Иапхігетепі Jego М. Рап ВаЙготіеу ОЬаИужзкі Кототік 
Jego К. М. (Іо Terechtemyrowa рггуіасЬаі, у іібі осі Кгоіа Jego М. зм істи  оусом 
схісіаі, w ІДогут \оте1Ц swoie іаБке ОБШІаіісгас у г^іапіе swoie ^овіс гасгу, а іпе увШіе 
ро\уіеггопе referowano. А 8\уфоЬ1і\\у осіес сЬ̂ Оііе wszytko сгупіі, о со Ьуі гцсіапу 
ітіепіет Jego К. М. W Іут іакге Іівсіе шгаподуапіе у 1и<±гко ієбі йасКп а̂пу у РайуагсЬ  ̂
Іегогоііішкіт пагу\уапу, пакопіес у роёагет кіік̂ . бєі сгегоопусЬ ой Jego К. М. 
credensowany. Ое (іаіа.

Рггу ґут ге Іізсіе Jego К. М. Рггеовхуіесопу у РггетеїеЬпу Jego М. X. Магсіп 
Szyszkowski ВІБкир Кгакоткі ёо 8\уфе§о оуса РаЪуагсЫ рІБас гасгуі ёовс Іисігко у 
powaznie, РайуагсЦ Іег onego рггуБШуше пагу\уащс, о іог гцсіаі̂ с, о со у ̂ о  К. М., Бе 
(іаіа. А Іе wszystkie Іівїу ротіепіопе тату  воЬіе zostawione.

А іевііг па оп сгав Іак wielekroc, Іак осі Jego К. М., іако у осі Іак wielkich ІсЬ М. 
РР. Senatorow, Ьуі игпа\уапу га РайуагсЬе у рігувіоупіе Ісгопу, р е ^ е  у Іегаг вЫгла 
Іакге 8\уфоЬ1і\\тес Jego wspominac у пагу\уас. А ге prawdziwym РайуагсЬ  ̂ іев  ̂
ріепуБгу dowod dzieystwo, рогг^ек, Брга\уо\уаше у сегетопіе, Іак w паЬогепвІАУІе 
Б. 1ііиг§іеу, іако у \¥ іпБгусІї \аёотусЬ ров^ркасії іавпіе ёа\уа! кагёети \vidziec. Е)ги§а 
zywe у Нвйхупе ргогЬу г Іегигаїет у г Копвіапгіпороіа БІувгеІізту у \vidzieli. Тігесіа оё 
KoIlstantmopolskiego, Alexandryskiego і Antiochiskiego вв. Patryarchow Ьівіу 
8\шёесгпе, ге іеві Райуагс1і% і ге (11а jaimyzmy в. Peregryшti  ̂росііф. Czwâ ta, іг пат 
Мйгороіііеу Eposkcpowposwi?cй, сгут іп витта swoiey РайїагсЬіеу dowiodl.

* Тут пропущено, вірогідно, слово “Апёпфа”
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W tym czasie stawny у zacny iycerski mqz Pan Piotr Konaszewicz Sahaydaczny, 
przedtym Hetman, a na ten czas Pulkownik, ktoremu to у inszym Pulkownikom od 
Hetmana Slawnego Pana Jakuba Norodycza Borodawki у od wszego woyska zaporozkiego 
byto zlecono, vpatrzywszy czas bezpieczny od Tatar у od rozboynikow, z Terechtemirowa s. 
oyca Patryarche ybaci^iego nabozn̂ wziqwszy, odprowadzil do Sordd, a to za taslq Ъ(щ moc  ̂
onych dwoch Ustow vniwersalnych Hetmanskiego у Jego К. М., tudziez wiedzqe
о pomienionych taskawych Lisciech Кг. у Senatorskich. Iesli szpieg Turecki, iesli praktykarz 
iaki у zwodziciel, czemu pozwolono mu wolny wyiazd, czemu nie hamowan, czemu 
wypuszczan z miast у miasteczek.

W Carstwie Moskiewskim w miesce Tule mieszkal wi?cy roku pod czas woyny az do 
zastonowienia pizymierza, k?dy podobniey byto od Cesarza Tureckiego na Polaki praktykowac, 
albo Moskwe do onego poddanstwa przywodzic. Wi?c gdy w Woioszech teraz woyna si? 
toczyla, nic si? nie pokazalo, nic si? nie obiawiato, у owszem Boga swiadka, ktory slaytosci 
serca wie, uzywamy, ze gdy vsfyszal о porazce Woyska Christianskiego w Woloszech, ledwo 
zyw zostat, у vstawicznie serdecznie zatosny byl, у z boiazni  ̂wiellq wyiachal, tegoz si? 
obawiaiqc od Turkow, со у my teraz ponosimy, to iest potwarzy, aby nie byl oskarzony, iz on 
Christiany na woyne przeciw Turka zgromadzal у pobudzal. Chan Tatarski, v ktorego rok 
cafy v Bakcysaraiu byt zahamowany, у nie pierwiey swi?tobliwosc iego wypusctf do Moskwi, 
az pewne upewnienie uczynil, aby Moskwy z Polaki do przymierza nie przywodzil, a byl 
ze przeszkod^ pizymierza: nie у owszem do zgody wiodl. Podobniey byto Patryarsze 
у nam у Kozakom praktykowac si? na strone Moskwy, s ktorymi nam iedna wiara 
у nabozenstwo, ieden rodzay, i?zyk у obyczaie.

Jednego czasu iednego roku w Moskwie у Patryarcha у Kozacy byli, takze у w 
Kiiowie у w Terechtemirowie rok bez kilku niedziel mieszkal, a zadne praktyki у 
szpiegowanie nie pokazaly si?, pogotowiu z BeHalem Turczynem zadnego uczesnictwa nie 
mai^c, zadnego porozumienia у praktyk у fakty nie mamy. Pytac Komomika Jego К. M. 
Pana Poczanowskiego, ktory wi?cy potroka przy swi?tobliwosci iego mieszkal, у inych 
zacnych ludzi, ktorzy nawiedzali. Dzierzymy о sumnieniu ich М., ze nic zlego nic 
podeyzizanego nie izekn% о tey Wogodawioney у niewinney duszy. Wi?c у to nie mnieysza, 
gdy by byl szpiegiem у praktykarzem od Turka, izali Wilenskie Bractwo na r?ke Tureckie 
przywodzic у со z tych za pomoc onym byla by, yzali nie Kozaki by raczey na to 
przywodzic, ale о to ci za rozkazaniem Krolewskim na woyne pizeciwko Turka id% przez 
Jego M. Pana Obalkowskiego Sekretarza s Zaporoza wyprowadzeni. A iakoz Bractwo 
Wilenskie у my Tureckq, r?k^y szpiegowie.

Niechay Bog widzi niewinnosc nasze, a nieprawosc niechay karze, a ze teraz nam 
у mieszczanom Wilenskim zdrade у praktyke s Turkiem przez instrument Patriarchi zadai% 
zaiste nie tak na nas, iako baiziey na woysko Zaporozkie wieme nie w czym niepodeyzrzane 
to zarzucai% Kozacy bowiem z mitosci wiaiy a z poboznosci swey swi?temu Patryarsze 
dobrodzieystwa wielkie pokazywali, у poboznie za odpuszczenie grzechow oddawali 
postugi у na mieysce poz^dane odprowadzili. Nakoniec zadne listy, zadne skutki о tey 
potwaizy nie pokazui  ̂si?. A szczyrze mowi^c zadney przyczyny do niego nie maiqc, ieno 
niech?c, ze poswi?cii Episkopy у ze uniq. zganial, у Ьюі, ze zdrow у calo odiechal, со go 
szpiegiem і impostorem nie czyni, gdyz to iego vrz^d przepowiadac у swi?cic.
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A tak iako sam S. Patryarcha od szpiegarstwa у od praktyki у od zdrady czystym 
iest, pewnie у Kozacy a pogotowiu my duchowny у mieszczanie Wilenscy wolnemi у 
czystemi, Bogiem samym sumnienia nasze swiadcz^c, nachodzimy si?. 0  iako to wielki 
grzech, iaka wielka obraza samego Boga, smiec vdawac tak swi?tego Patryarch?, stroza 
grobu Bozego, a przytym у na nas wlec to co nigdy nic iest, у zaz Boga tym nie gniewaiq, 
у iakoz takowych slusznie a znacznie karac nie ma, niechay im Pan Bog po tey prawdzie 
pomaga. Zezwalai  ̂raczey na Rus, ktora na karkach swoich Tatary у Turki nosi, miecze 
swoie obrocic, a nizeli na nieprzyiaciela Christianskiego mieniq.

A z strony poswi?cenia Mitropolita у Episkopow powiadamy, iz to iest dzieystwo 
Ducha S. у sprawa, mimo wszech nadzieie niewymownym sqdem Bozskim cudownie 
zrz^dzona. Bo iako s. Patryarchi Ierozolimskiego nigdy niebywate do Kiiowa zawitanie za 
zrzqdzeniem Boskim si? stalo, tak pobudzenie у oswiecenie sere, у naleganie gorqee 
ludzi, a osobliwie tych, po ktorych v swiata mnieysza zda si? niedzieia, z Ducha S. 
vznawalismy bye nadchnienie. J kto by si? tey swi?tey sprzeciwial sprawie у zle o niey 
smial mowic, abo one burzyt у psowal, to b?dzie pneumatomachiq, to iest duchoborstwo, 
ktory grzech odpuszczon nie b?dzie, iesli znamienita nie nastqpi pokuta. A zaz co 
wedhig ludzkich zmyslow, у rad a tych poboznych, przyczynami у sposoby 
przychodzilichmy takowymi: od lat dwydziestu pi?ciu prosimy у zebrzemy na 
Seymikach у na Seymach, aby nam swieboda у wolnosc Relligiey, Cerkwie nasze, takze 
stolice у przelozenstwa Duchowne przywrocone byly, a wiedz^c prawa у wolnosci nasze 
pofamane у pogwalcone, у ze nas im daley, tym wi?cey vciskai% mysielichmy si? radzi 
nieradzi osmielic, wi?cey na straszne Bozkie mandaty pogl̂ daiqc, a duszne zbawienie nade 
wszystko przekladai^c. A nie iest to pizest?pstwo, nie iest grzech, nie iest zniewazenie praw, 
nie iest obraza swi?tego Krolewskiego Maiestatu, nie iest turbatia ani rebella, у nie sq. 
bqty, і nie iest zniewazenie zwierzchnosci, у nie iest criminal, nie iest szpiegarstwo, 
ani zdrada ani zmowa z nieprzyiacioly Koronnemi: ze za spraw  ̂ Ducha S. mamy 
poswi?conych Mitropolita у Episkopow takich, iakich fundacye, prawa, przywilea у wolnosci 
nasze, wi?c у swi?ta, starozytnosc nasza, у sam przez szesc sta у dwadziescia citra vel vltra lat 
(tylko bowiem iakochmy xa§oXtix<o<; sobomie od Konstantinopolskiey swi?tey Apostolskiey 
stolice sq okrzczeni wieku rachuiemy) vsus у zwyczay dopuszczai^y pozwolai% у iakowych nam 
swi?tey pami?ci Monarchowie у Xi?zenta Ruscy, у Litewscy, a po nich Naiasnieysze 
Krolowie Polscy, wi?c у teraznieyszy Krol Jego M. przez lat dziesi?c у nad to za szcz?sliwego 
panowania raczyli dopuszczac, podawac у cierpiec. Ale iest to wykonanie powinnosci, ktor^chmy 
Bogu у zbawieniu naszemu powinni. Jest to prawa Bozkiego у kanonow sobornych, 
ykumienickich, takze у praw nam shizqcych у przysi?gami krolewskiemi stwierdzonych, ku 
temu у starozytnosci naszych zazywanie. Nie wykroczylismy przeto przeciw Boga, a 
zatym ani przeciw Majestatowi Jego K. M. ani pizeciwR. Ptey.

A vczynilismy to wedhig prawa kanonicznego у soborow partykulamych у 
powszechnych. Vczynilismy to wedhig praw у przywileiow у zwyczaiow naszych, ktore 
mamy seymowymi uchwalami у przysi?gamy Krolow Jch M. approbowane. Osobliwie 
wedhig przywileiow swi?tey pami?ci krola Zygmunta у teraznieyszego nam szcz?sliwie 
Panui^cego K. Jego M. na Seymie roku 1607 у 1609 danym. Tudziez podhig 
Konstitucyi o vspokoieniu nas roku 1618, wi?c у teraznieyszey roku 1620 uchwalonych.
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Nakoniec у wediug obietnic publicznych na Seymach tak przez Jego К. M. samego, iako 
у przez swietny Senat, у Poslow Ziemskich nam vczynionych, przytym у wedtug praw, 
historyy przykladow, iako si? oni pierwszy Christianie, przodkowie naszy, pod czas 
przesladowania zwykli zachowywac.

A vmyslem dobrym у poboznym pobudzeni lestechmy do tego swi?tego dziala Naprzod 
rewnosci^chwaly Bozey, druga -  zaloscici wiellq poruszeni, ze narod nasz iest trapiony wielce 
od przesladownikow-Vniatow, у zebez pasterzow, bez krztu у bez swi?tosti gindo ich wiele у 
nieporz^dnie zylo. Trzecia, sprawowala у sprawuie to v nas milosc Qiristusowa Pana у 
Prawowiemey iego nauki. A strach nam dawaly piekielne m?ki, gdybychmy za tak% ialq 
nam Bog zdarzyl byl okazyq, tego swi?tego dzida na si? nie przyieli byli. Milosc у boiazn 
milego Pana Boga, takze pobozne sumnienie nasze, wyciqgneli to po nas swi?te dzielo 
precedente gratia divina et cooperante Jesu Christo.

W prawdzie nachodzili si? niektorzy, ze to swi?temu Patryarsze odradzali gwoli tym, 
ktore teraz na nas odtwarzai  ̂si? niebezpiecz?stwa. Ale ludzie tycerscy у palaî cy duchem 
swi?tobhwosci iego powiedzieli, nie byl bys Patryarch^ nie byl bys Pastyrzem dobrym, nie 
byl bys Christusowym у Apostolskim Namiestnikiem, iesliby swi?tobliwosc twoia Narodowi 
Ruskiemu Mitropolita у Episkopow nie poswi?cil у nie zostawil, zwlaszcza nalazszy nas 
w przesladowaniu у bez Pasterzow, у boy si? (mowili) by ci? snac zwierz iaki luty na 
drodze tey dla Christusa peregrinaciey nie zabil, iako onego czlowieka Bozego do krola 
Jeroboama poslanego: pewniey my gdybychmy tak wielkim darem od tak wielkiego 
Pastyrza pogardzali albo dla doczesnego niebezpieczenstwa si? obawiali, nie vszli bychmy 
plagi Bozey, у zgola nie bylibychmy godni ymienia Christianskiego, nie byli bychmy 
godni na swiatlo niebeskie patrzec, nakoniec niewiemi Zydowie у Heretykowie 
nasmiewaliby si? z nas, у nie mieli by nas za ludzie znai^ce Boga, у о wierze swoiey nie 
czuiqce. Snac у baby one Egipskie (ktore nie obawiaiqc si? krola Faraona mandatow, m?zlqplec 
zyw^zachowywali) powstaly by z swych grobow, a przyszly by strofowac у vr̂ gac si? plochosci 
sere naszych, ba у na sqdnym dniu pot?pialy by nas. Nie day ze tego Boze, aby dla do- 
czesnych postrachow, wyrokow у mandatow wiary si? odrzekac у о zbawieniu dusznym 
nie radzic. Strasznieysze pokusy у niebezpiecz?stwa od Turka cierpiq. Grekowie, a przedsi? 
wiary swey nie odst?pui% pastyrow у porz^dki swe cerkiewne mai .̂

Wi?c со tez nam wi?cey czynic byto, widz^c prawa, wolnosc у swobody nasze 
podeptane, tez у gwalty w sumnieniach, w cerkwiach у w nabozenstwach, iedno iuz do
S. Apostolskiey у m?czenickiey przewagi si? vdac przystoialo. Jesli Apostolow, ktorzy bez 
konsensu przelozonych Ierozelimskich na miesce Judaszowe w Ieruzalem obrali 
у postanowili Macieia Apostol^m, godnych karania sqdzic chc^ to у nas.

Jesli Piotra у Pawla, ktorzy z Ieruzalem przyszedszy do Rzymu, Chrystusa 
przepowiadali у Byskupy swi?cili, takze у one Rzymiany s^dzic у karac si? godni, to у nas. 
Ale iako у onych nie iest pobozna о to winic, pogotowiu у nas, ktorychmysi? tego wazyli, 
cochmy przedtym wierzyli, mieli у zazywali, tak za Monarchow у Xi^z t̂ Ruskich 
у Litewskich, iako у za Krolow Polskich, od tego czasu iako nad nami pocz?li panowac.

Jesli Krolowie Polscy, Kazimierz Wielki, Ludwik, Wladyslaw, Jagido, Wladyslaw, 
Kazimierz, Jan Olbricht, Alexander, Zygmunt pierwszy, Zygmunt August, Henryk, 
Stephan, і teraznieyszy Krd J. М., nastawszy na Panstwo, s^dzili і karali Rus, ze mieli
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МіїгороШст ровчгі^сопусЬ о<1 Patryarchow, іевіі в̂ сігіїі у кагаїі ktoгego Кішпа, ге 
Раріега Ягутвкіедо га Ка\уу8282с§о Равіугга піе рггугпа\уа1, у ге г коБсіоІет 
Игуїшкіт ипіеу піе йтутаі, ауі?с у іегаг tego ві? піесЬау \уаг% па(1 паті.

Іхсг піе Іуїко аЬу кагас ко§о тіеіі, аіе сЬфпіе у ІавкаАУІе рог\уа1а1і у (іоризгсгаїі 
РайуагсЬот іилвйсіеу w Яші odpгawowac, па (кмосі czego зшіег  ̂іесіпе рггуротіпату 
sprawe вчуі^о оуса Іегетіавга РайуагсЬе Кошіапіупороївкіедо, Йогети йі w Яші 
Ь ^ сети  Іегагпіеувгу Кгої ^ о  М. \у РатЬиасІг swoich \vszelalq ОисЬомт  ̂іигаііксу̂  
odprawowac (Іоріюсіс гасгуі, піе w сгут опеу піе Ьгопцс, у owszem гогкагиі^с, аЬу пагскі 
павг wszelakie бм^ оЬііхуозсі іе§о роЬогпе, ро\уіппе у г\уук!е poshlszenstwo ос1(іа\уа1. А і 
рггесі іут виі^еу раті^сі К. їсЬ Мес Роксу і дисіктешіиоі у Хщгейот Яшкіт (Ь 
Котіапйпороіа (Іоршгсгаїі розуіас ро вакге Metropolitowi Kiiowskiemu, па со рівта у 
ІІБІу аііїеписгпе тату  у сЬ<жату.

0  Воге тіІ08Іег<іпу у sprawiedliwy weyzrzy па паяге ііїгаріепіе у усівк, у сог Ю 
іев̂  ге пав таі% га піегЬогпіеувге у §огеге пад гуду ка-гаіту, пад Агуапу, Ілйегапу, 
Ewangeliki у Огтіапу, кЮггу XV кгоіешв^е Роївкіт, у w Хіфг^асЬ ЯшкісЬ у 
Litewskich пасЬо<іг% о\уі meczytow, owi Ьогпіс у вгкоі, а сі гЬогсш у Ковсіоіогу 
swoich рогг̂ (1кі у nabozenstwa офга\уиі% Біагегу ісЬ, Хі?га, Б?(1гіе у Вівкирі г Міетіес у 
г Cesaгstwa Tuгeckiego рггуіегсігац у игг̂ сіу, у цсіу одрга\щі% МіпівОу, Оок№гу, ИаЬіпу 
у Кагпо(1гіеіе віапоиі^ у ро<іаі% Те векіу (1о Роївкі, у до Яиві, у \¥ ілйуіє \vlazly, ту  
сігіесігісге у оЬу\уаіе1е, у krolowie в\уфеу ратцсі гтагіі, у Іегагпіеувгу Кгої ^ о  
Мес № пав паїегіі, у Яеі^ігі павге рорггуві^іі, га<1пеу пат \у опеу орргеввіеу у 
\violentiey піе сгупще. Іевііг Ш роЬогпа, іевіі й) 8рга>уіес11і\уа пав (1гіе(1гісо\у у synow 
рптогометусЬ СЬгівйап орргітошс у іакіті potwarzami у гіупиі ґагЬаті пакіу\гас.

1 Іакіт ге Ю пат доЬгет скісіаіц, ге \у МопагсЬіеу павгеу (ігіесігіс̂ с ргасе гф павгусЬ 
рогупаі  ̂у \veselq ві?. Рггупатпіеу ротпіес Ьу па опо: Иоп аЬотіпаЬев ідитеит quia 
Ігаїег Шив еві, пес egyptшm quia адуепа Мвії іп іегга еіш.

Удуагсіе, іевіі піе Іазкашіеу г (Згекаті ві? Тигсу оЬсЬодг% сИосіаг ісЬ рггег тіесг 
шгі?1і, gdy іт  w Relligiey ргге5Іадо\уапіа піе сгупц. А ту  рггег райа у przysiegi до 
КогопусИту ві? рігуї^сгуїі, сіефіету £^аЙ, «гіоіепсц у усівкі (ііа wiaгy, гаггисац пат 
№гЬасуіе у ргакіукі, осі кіогусіїеяш сгуйеті.

А г в^опу Копвепви й  powiadamy: Ьегріесгпіе ггес тогету, ге у га Копвешет 
Jego К. М. wazylismy ві?, угаїі bowiem піе ієбі Кошепвет Jego К. М. рггуві^а, Йог  ̂
па когопасіеу па вішіегсігеше praw, wolnosci у zwyczaiow павгусЬ, Іакге у па 
zachowanie рокоіи о relligiey, гасгуі исгупіс; гаівіе \узге1кі копвепв Ш przewysza 
przysiega: Ьо\уіет іеві Оепегаїпут Prawem у Копвепвет, сгети Рапікиїату, о Ійогут 
Іегаг wzmianka, derogowac піе тоге. А падіо у оЬіейіісе К. ^ о  М. і ЗепаШ, іакге 
у роз!о\у гіетвкісЬ, Іакге у павге іпвіапсіе біоі  ̂пат га іеп ралікиїату Копвепв. 
А іевгсге пагі № wszystko wola Boga, тапсіаі Christusow у копвепв Шсіи Б. рігув^й, 
аЬусЬту копіесгпіе тіеіі рга\уо\тпус1і Міїхороіііа у Episkopow. Так у га (Іпі 
рггезіадодуапіа исЬо(1гі1о, Іак у Іегаг тші исііодгіс. А Ю ту  8ію1іс МаІегіаІпусЬ 
у Мафловсі Ьис1ю\упус1і пат wtasnie паІег^усЬ, Ійоге w podawaniu ^ о  К. М., піе 
zasiцgamy, піе уЬЬ^атувгу wprzod Jego К. М. Маїезіайі.

629



П. М. Сас. Витоки українського націотворення

А со si? tknie przewielebnego Оуса Melecyusza Smotryckiego, Archiepiskopa 
Potockiego, o tym zapewnie wiedziec potizeba, iz nie tylko aby w iakich zlych zamyslach у 
praktykach mial przyiezdzac do S. Oyca Patriarchi, ani tez dla Episkopskiego stanu, ale 
tylko dla nawiedzenia у oddania poboznego poklonu swi?tobliwosci iego. K?dy ze Bog 
zezwolil laske Ducha S. nan wyslac, cudowrue mimo wszelka onego nadzieie zdarzylo si? 
to, nie maczey ieno іако gdy Saul szukaiqe oslow, takze у Dawid od owiec przyszedszy, 
pizez Proroka Samuela byli pomazali na krolewstwo Jzraelskie, bez wszelkiey wqtpliwosci 
sorte divina to nan padlo, nie inaczey iako na Macieia, ktorego Apostolowie na miesce, z 
ktorego zdrayca apostol Judasz wypadl, postanowili z Ducha S. Apostolem. Jesli za to 
Maicieia za szpiega у zdrayce miasta Ieruzalem vznac, iesli go godnym karania osqdzic 
smieiq, na ten czas у pomienionego Meleciusza niechay sqdz^y kaiz^ktory sprawiedliwy у 
czyst iest od wszelakich zlych zamyslow, szpiegarst у fakcy і buntow tez у turbacy. 
Przytym у duchownych у swieckich z Bractwa, і mieszczan Wilenskich wyswiadczamy, iz 
ani w Kiiowie byli, ani Listow zadnych od siebie nie slali, ymieniem onych zadnych 
zlych zamyslow, praktyk у zdrad nie traktowano, ktorych adwerszarze zle у 
nieprawdziwie у potwanie vdai :̂ Bog Sierdowidziec widzi, iz nieslusznie у niesprawied- 
liwie ci?zkie у srogie wi?zienie у mordowanie сіегрц, nie Ь?сЦе w niczym podeyzrzanymi ani 
prawem pokalanymi. Y niechay naysprawiedliwszy s?dzia Christus placi tym, ktorzy 
niewinnie dusze braciey naszey w to vtrapienie przyprawuiq. Wierzymy, ze wedlug swoich 
zemsci si? krzywdy wybranych swoidi, wolai^cych do niego we dni у w nocy.

Z strony kozakow: o tych ludziach rycerskich wiemy, ze rodzay nasz, bracia naszy, 
у Christianie prawowiemi. 0  nich mniemaiq, iakoby prostacy у wiadomosci у razumu nie 
тащсу od Duchownych informacy  ̂ brae mieli. Ano iako ony od poshiszenstwa 
powinnego nie odwodzimy, ani buntuiemy, tak у rozumu w sprawach у post?pkach ich 
nie uczemy, і wrodzone dowcipy у od Boga darowane roztropnosci mai% pewnie у w 
wierze w nabozenstwie у ku cerkwiam czulosc у milosc w onych dawna tkwi у kwitnie. A 
bowiem onego to Ruskiego narodu cnego z Japhetowego nasienia plemie, ktore Czamym 
Morzem у ziemiq Greckie Cesarstwo woiowalo. Onego to woysko pokolenia, ktore za 
monarchi Ruskiego Olega w swoich monoxilach po morzu у po ziemi (przyprawiwszy 
kola do czolnow) plawali у na Konstantinopol szturmowali. Oni to co za 
Wlodzimierza Wielkiego, Swi?tego Monarchi Ruskiego, Grecy ,̂ Macedonia у Jllyryk 
woiewali. Ci to s% ktorych przodkowie rowno z Wlodzimierzem si? krzcili, у Christianskq 
od Cerkwie Konstantinopolskiey ptzymowali wiar?, у po dzis dzien w tey ze si? rodza, lazsq.y 
тщ. A nie zyi^c oni iako poganie, ale iako Christianie, przezbitery maiqc, pisma si? vcz^c, 
Boga у zakon swoy гпаще. A iakoz tu o nich rozumiec, aby przy lasce Bozey przez si? 
samych o wierze у o zbawieniu swym czuc nie mieli. Vwazac ich nabozenstwo: gdy na moize 
si? puszczai% naprzod si? modlq, oswiadczaiqc si?, ze za wiare Christianslq id  ̂na niewieme 
walczyc. Druga niewolnikow oswabadzac. Takze wotum nabozne czyni% zdobycz swoie 
przodkiem na Cerkwie, Manastyrze, Szpitale, у na Duchowne dzielic; za zbawienie swoie 
niewolnikow okupuiq. Cetkwie nowe у Manastyrze buduiq, murui  ̂у bogacq. Jesli na pustych 
miescach o wierze у nabozenstwie pami?tai  ̂у pizypowiadaiq. si?, a iakoz na wlosci, do 
domow swoich przyszedszy, nie pilniey przepytui  ̂si? у postrzegai  ̂oney, oycow, braciq у 
powinnych swoich duchownych таіце. Christianstwu zaniewolonemu, snac na wszem
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з\уієсіє, пікг ро Во§и (ІоЬпхігіеуз^а їзк wielkiego піе рокагиіе, іако Огекоиіе рггег 
окир у ітіе pгzewagi, кгсЯ Нізграпвкі рггег в\уоі? віїп  ̂сіаве, а woysko гарогогкіе рггег 
т?гз1жо у pгzewage з\уоіе: со ігагу папхкше зІо\уу у (Іузкигзу \valczq, Ьо когасу аесщ  
зат^офга^і^. Ігаїі Е)исЬо\\т tego ісЬ исг .̂ Кй ісЬ исту гогити па гіеті walczyc, ІЛо 
у па тогги, gdzie іако Ьагсиі  ̂w swoich топохіїасЬ, кШггу ш котрагайеу піескаті 
рггесі\у когаЬІот у katargom. Юо ісЬ Ьшйиіе, gdy w swoich фгаууасЬ оЬоззет іп агтів віощс 
ро кііка тіевщсу рггесі\уко зиріеіпут dowcipom гокиі%. Опі, піт ту  Іако\ууті 
рггеіогопуті гоБІаІі, у піетуБту до Кііочга у па Укгаіпе га\уйа1і, у піт Ргге\уіе1еЬпу 
Меіесішг БтоОускі АгсЬіерізкор па\уіе<І7І1 Кііо\у, о \viare ві? вхуоіе рггуролуіахіаіі, ріваїі, 
роБІІаІі у рггувіедаїі. \Viadomo № у зіувгпо гіаіеко, гіо czego піе Іуїко аЬу од 
ШсЬотупусЬ тіеіі Ьус роЬисігапі, аіе опі ваті Іак опусЬ іако у тіевгсгап розй^ащ, 
уротітаі% Ьа у ро§гагаі% аЬу w \vierce гасіпеу піе Ьуіо осітіапу, у аЬу г аровіаіаті 
ипіаіаті піе зроІко\уас. 8\уіег  ̂ргеуротпіес, у руїас Ьу ві?, со Ьук) у со а? таїо пі? БЙо w 
Мапазіугге Ріесгегекіт га и> Башо, ге рггешіеІеЬпу Jego Мес Хігціг Вівкир Kiiowski w 
(Лага \узгед1, dowiedziec зі? іако о Іут вгтег у гаіфггете Ьуіо, Ійоге 1ед\Уіе укоіувапо, 
\уі?с у іако па Тарогоги w коїе walnym о К) гаїоЬе па гакоппіко\у Мапавіега Pieczerskiego 
рокіадапо. \Мадоте ^  у іппе ісЬ Ьегргесг^^а зтіаіозсі у przewagi Ьег \vszelkiey роЬисйа 
(1исЬо\̂ пусЬ. N8 тоїге ге скхігз, угаїі ШсИохупі ісЬ па Ю роЬи<ігаі% А ге Іег \viadomosc тащ
о рггезіадошапіи od упіаЮш, г гогпусЬ powiatow, у т іа^  у wsi \у когас^о рггусЬодг% до 
пісЬ, іе(іпі г осЬоІу, дпиігу иігаріепі, гіиріепі, Іак duchowni іако у вшіессу, у піс 
шszego Іак Ьагго Я. Ріеу у Укгаіпу піе йиЬиіе, іако ипіа, у <11а піеу ргсезіагіодуапіе Ііші: 
\гі?с Ієі у піеБргахуіесіІішозс у усівкі ubogich Іисігі. Ідлйе ваті упіасі kozakow gniewaiq, 
®с!у сіо пісЬ Ьгасі̂ пазг%ійгаріоп̂ р?сіг̂ у укгаїпе піеті пареЬііаі̂ . Мезіизгла tedy у піедтппа 
па паз о ЬипШ\уапіи опусЬ рото\ука у potwal7, вегсу у гатузіаті когаскіеті піе кіегиіету, 
Рап Bog кіегиіе опеті, кіогу ват \уіе па со ^  овіапкі опеу віагеу Лші сімта, у Йогу 
pгawice ісЬ у вйе па тогги у па гіету (ії^о, згегоко у daleko гогвгетга. Bog ісЬ (Ігіеггу 
у піеті гг^дгі, кіогу іако ieden паріваі, Таїагу па гіеті іако піеіакіе ріогипу у gromy 
Bog роіогуі у СЬгізиапу опеті nawiedza у кагге. Так у когакі пігошвкіе 2арогогкіе, у 
donskie, drugie ріогипу у gromy zywe па тогги у па гіеті роїогуі Тигкі у Таїагу 
піешіеше вігазгус у gromic.

№е в^сЬту Іег szpiegowie, апі опусЬ pгzeckowywamy, аіе іезіевту Икігіе Іеу гіетіе 
оЬушаїеІе, dobrze у россіме w domiech згІасЬескісЬ \тогепі, озіаЛозсі у тіевгкапіе вшоіе 
тацсу, па тіезсасЬ іатепусЬ гуі^у, ОисЬошіі у рггеЬгепі, віапот у wszelakiey 
копсіісіеу гіоЬгге гпаіоті, іавпо сіюсігзсу у w сегк^асЬ Boga сігогаЦеу, од wszytkich 
\vidani. А szpiegowie Шіаі̂  бі?, у рггеЬушапіе ісЬ у оЬсошапіе зкгуіе у сіетпе.

№е в^сЬту ЬипШшпісу апі ІигЬаЮго\уіе, гаІосЬтузі? \vzieli, сосЬту przed Іут тіеіі, 
со пат pгzodkowie павгу говіашіїі у рогіаіі, у czegosmy pгzed (ут zazywali, у czego 
пат pгawa Вогкіе і Іисігкіе, у zwyczaie у uzywanie згезсіовейіе у пагі Іо доризгсгаі .̂ 
Wiare Іе, кіощ у рггед Іут, przepowiaдamy. О гЬашіепіи у о піеЬіезкіт kгolewstwie 
паисгату. Иа гдптіе пікоти апі па таі^повс піе сгуїіату; w^osci, тіаві у гатко\у 
піе оровіадату; zbytkow, zbгodniey у gwahow піе рореіпіату; па \voyne przeciw 
СЬгізйапот, у гаЬііас піе исгуту, іепо dac ві? гаЬіс у таі^повс pogгabic а ро піеу 
піе га1о\^ас, wiedz^c о Іервгеу у wiecznie Шуаі^сеу ау піеЬіе. А со в^Ьиту у ШгЬасуе,
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prawa Justianianowego, у nasze Koronne, у Litewskie daiq wiedziec, о czym Juristom in 
suo foro et termino zostawuiemy dysputowac.

A tu by si? przypatrzyc у uwazyc, со za dowody, у iakie* у species szpiegarstw, 
zdrad, praktyk, buntow у turbacy w vniwersale pokladaiq, 1. Podkanie у prowadzenie 
Archiepiskopa Meleciusza; iesli oni Rzymianie potykai^cy Pawta Apostota przed 
Rzymem v trzech karczm tez у prowadzqcy onego winni takich excessow, to 
у Wilnianie. 2. Ludzkosci pokazanie у podeymowanie; iesli oyca Publiuszowego, ktory 
Pawta vccil у podiqt w domu swoim, takze у onego w Joppeu Symona, ze Piotra w 
domu swym przechowywat у raczyt, wi?c у inni, ktorzy pod czas przesladowania 
Episkopow у wyznawcow przechowywali, wirmymi s^dzq takich excessow, to у nas.
3. Tytul Archiepiskopski у Episkopski, w cerkwiach nabozenstwo, ceremonie у vbiory 
swi?te. Tego wszystkiego ten swi?ty stan potrzebuie, у uzywanie takowe relligia nasza 
zdawna zachowuie, tak w tytutach iako у w apparatach. Nikt nam tego nie ganit, oprycz 
onych sect, ktore w swoich zborach swoie w swieckim stroiu wystawiai^ predilatory.
4. Rz%d, postuszenstwo у sprawowanie у nasladowanie. To nasza powinnosc Episkopow 
у Przezbitorow wtasnie sobie nalezytych stuchac у s%dom у sprawowaniu onych 
podlegac. Nie S£|. to szpiegarstwa, zdrady, bunty, у turbacye; ale w poboznych rzeczach 
pobozne sprawy у mitosieme uczynki, у swi?te postuszenstwo у pokora.

Lecz** у wtasni pomienieni uniaci v tych cryminatach у wyst?pkach si? nachodz% 
na takowych stusznie sciqgai^ si? vniversaty, у karaniu takowemu podlegaiq. Oni 
bowiem wtasnemi buntownikami, у turbatorami, у gwattownikami sq naszych Cerkwy 
у nabozenstwa, stolic у mai?tnosci, у szesciosetney у nad to possesiey, у starozytnosci 
naszey.

A my nie sqchmy byntownicy, ani turbatores, ale na m?cz?stwo odt^czeni. Niechay 
Kosciota Latino-Rzymskiego у uniatow idzie po wszem swiecie niestawa, iz narod Ruski 
przcsladuiq у m?cz% A nasza chwalebna m?cz?stwa stawa niech wszytkie strony swiata 
obchodzi у stynie. Wiedzqc to kozdy о nas, iz pierwiey nimechmy si? za te swi?t^ stuzbe 
wzi?li, potozylismy sobie m?cz?sk^ koron?, wrzod у n?dze Jowa sprawiedliwego, 
Jzaiaszowq pile, Jeremiaszow£i smrodliwq iame, Pawta у Site katusze, Stephanowe 
kamienie, Piotra у Andrzeia krzyz, Jakobow у Pawlow miecz, Jerzego, Theodorow у 
Dmitria і innych m?czennikow m?cz?stwa. Nie na panstwo у nie na obfitowanie 
podzielismy si?, у zadne nas za pomocq Boz% ani strach, ani zarzucanie kryminatow, ani 
m?ki nie odwodzq. od prawey wiary у od stuzby Bozey.

W tern swi?tem dziele Hetmanem naszym Bog w Troycy iedyny. PoUd nasze przy tasce 
Bozey Angietowie у m?czenicy swi?ci z modlitwami swemi. Posilki nasze Ewangelie, Dzieie у 
Listy Apostolskie, Doctorowie swi?ci, у wyroki soborow powszechnych. A upewnienie 
dlugowieczna, stateczna у nieodmienna w wierze, w sakramentach у w nabozenstwie 
possesia у uzywanie. Cel у koniec Krolestwo niebeskie у s Panem Bogiem zycie. A zysk, 
zdobycz у nagroda Korona niebieska. Jnni mai^ oyczyzne nasza, a my gome miasta, inni

’ Пропуск у рукописі.
** Пропуск у рукописі.

632



Додатки

тац  пазге віоіісе, а ту  ОітЬва. А к(о ішге п̂ сігпе у зйжіпе сіаїка сіотек Вогу, 
тіавгкашйуо ШсЬа 8., оЬаІі у пшгисі, ршсігпе у гсіоЬусг піе \viellq \vezmie, іепо 
\vlosienice у \vytarte у рскіагіе Биктакі. А іавкі Разіугекіе рЬепікодуе г Іегигаїет. 
А wiara павга, га кЮщ итіегату у па т^сгес^о оскЛпі іейесЬту, іей ЗітЬоїшп 
Niecenskiego у Коп8Іапііп(фоІ8кіе§о Soborow \viara, dogmatow у \vyrokow раЛукиІатусІї 
у powszechnych Soborow саіе гас!ю\уу\уапіе, Sacramentow Ья. у вдуфовсі піе ішга \viara, 
іедпо іако ісЬ до tego сгави сйеггеу РайуагсЬо\уіе гагу\уац у ту  г опуті.

Такі ІуШІ у парів б̂ сЬіохуіє, кіоггу пав вкагулуас па втіегс, піесЬ парівщ 
рговіту, у Рга\уо\уіеті павгу па ^оЬасЬ павгусЬ піесЬау парівш  ̂ ге та іако\у  ̂\viar? 
усіегріаі у ут?сгопу іеві

№е іеві пат вАуфедо т^сгепвіша сі?гка втіегс, аіе пав Ьагго у г вегса ЬоІі, ге 
ро(і ргеїехіет тпітапусЬ сгітіпа1о\у у excessow та дуіаге пав Ігаріц, ргсевІасІиЦ: \уі?с у 
рітесішіісу у кйіту па пав ігвіі^^ у росЬуосІг̂  тпіеувгу Ьу ^ е с Ь  тіеіі, gdyby піе 
ропіесЬа^увгу сгітіпа1о\у іаяііе па пав іш1і§о\?а1і о №, со ісЬ ЬоІі у оЬгага. А № піс 
ynnego піе іев  ̂іепо уг wiaгy павгеу у вроіесгпозсі РайуагсМ Konstantinopolskiego осі- 
вЩріс, а сіо zachodniego Rzymskiego Кшлоіа ріуЦсгус ві? піе сЬсету, druga іг раріега та 
naywyzszego піе przyznawamy, па со с!\уоіе gdybychmy (czego nigdy та ротос^ Вога піе 
Ь?сігіе) рггу̂ луоіііі, па ґусЬ тіаа а г сЬ?сі̂  у ргспуігуігі осі іусЬ тпіетапусії Ьуіі ЬусЬту 
wolni стіїгііпііош. А wszakoz іаког коїллгіек weselimy ві?, Ьуіе іесіпо СІтвШв Рап w сіеіе 
павгут \velbiony Ьуі, Ьцйт рггег zywot, Ьгф. рггег втіегс. Иас1 Сітвйш, пасі 
Арови>іо\у у пасі т?сгеппіко\у, Ійоггу втіегсг ро<Іі?1і, Іервгуті у \vaznieyszymi Ьус 
піе тату. Ро іеу prawdzie павгеу у піедуіпповсі, піесЬау пат Рап Bog pomaga, у 
р г г е с г у в іа  B o g o ro d z ic a  т о Ш і  ві?.

А \varn, оусо\уіе у Ьгасіа павгу w СИгІБШвіе Рапи патіїзгу, сіпща од пав росіеЬі 
ргоіевіагіа Шка: Зюусіе тоспо, піе сіміеще бі?, апі йлуог^с, осЬоІше \vesolymi 
вріевгсіе nogami сіо swi?tego т^сг^АУа. Ьаіа у сіпі опе ві? пат отасаі^ кіоге Ьуіу осі 
czasow Дров^^кісЬ аг сіо wielkiego Кошіапгіпа. Те ві? вхуфе хугасац <іпі, ІЛогусЬ г 
сіетпіс, у \vrez, у осі тіесга gгomadami вгіо wiele сіиБг па Іопо АЬгатохуо, w \vesole 
у тіїе рггуЬуІкі Б\уі?іусЬ. Swiat ві? іеп копсгу. Б̂ сіпу (Ігіеп рггуЬІіга, в̂ сігіа пауврга- 
wiedliwszy) СІтвШв Bog павг, осЬойїу wielce іако Stephanowi у т^сгепіки піеЬо 
otworzyc, у krolewstwo піеЬевкіе darowac. А Іут сгавет исіевгаусіе ві? 
przesladowaniem, Іакге у токаті у втіегсщ Вгасіеу паБгеу, Ьо\уіет mnoga гаріаіа 
павга іезі \у піеЬіевіесЬ, АУвротіпащс vstawicznie опе Арози^кіе slowa: а піс зі? піе 
Ітог^с пі w сгут од рггесі\упіко>у; со опут іеві окагапіет zginienian а wam 
zbawienie. А № od Boga, іг пат darowano сііа СЬгівШза, піе іуїко аЬувсіе w оп 
wierzyli, аіе іг Ьувсіе Іег сіїа niego сіеіріеіі.

Те Іак̂ . павге Ут\уег5а1пз. ргоіезіаіу  ̂у іизгійсайі^ рівгету у гогвуїаті, аЬу пав 
іако піете Ьусіїо піе ггегапо, аіе аЬу у бауоі, у narodowie гіетіе wiedzieli, іакі Іи<±гі у 
<11а czego у іакіт ргеїехіет у квгІаЬет сіїа wiaгy рггез1агіиі% Іаріц. у т?сг% Рівапо 
Міеві^са Аргіїа 28 Яоки 1621.
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ПЕРЕКЛАД

Іов Борецький та ія.
ПРОТЕСТАЦІЯ 1621 РОКУ*

З милосердя Божого ми, покірний Йов Борецький, архієпископ та митрополит 
київський, і смиренний Єзекиїль Курцевич, єпископ володимирський, і смиренний 
Ісайя [Копинський], єпископ, і всі духовного та світського, шляхетського й місь
кого станів народу руського віросповідання церкви східної й громади чотирьох 
патріархів східних правовірних Христової1... благословіння Божого та здоров’я 
доброго й успіхів щасливих у мирі святому од Господа Бога зичимо всім читачам 
і слухачам сеї протестації побожної юстифікації, їх віншуючи.

Впродовж останніх двадцяти п’яти літ нам не вдається досягти справедливості 
святої й забезпечити мир релігії нашій у тих великих насильствах, утисках, пре- 
людиціях2 і ексорбітанціях3, які над нами чиняться. Що далі, то гірші й тяжчі пе
реслідування, зловмисні обвинувачення та обмови доводиться нам зносити від 
противників наших. А особливо зараз од згаряча ведених судів, котрі без жодних 
правом обумовлених бенефіцій4 на наглі й тяжкі ув’язнення братів наших прирі
кають5... Громадські ж уряди, в які ми про невинність нашу часто по різних містах 
докази вносимо, їх не приймають, хоч ми возними засвідчуємо. З огляду на це все, 
прав наших застерігаючи і невинність свою прагнучи світові показати, а також 
опінію зле зносячи, тією універсальною на письмі протестацією спершу перед Го- 
сподом Богом, а потім перед вашими милостями нашими милостивими панами 
протестуємо, оповідаємо і свідчимо жалобливе проти ксьондза Иосифа Рутського, 
Ілії Мороховського, Атанасія Шишки, Атанасія [Крупецького або Пакоста] і Паї- 
сія [Сахновського]6.., Левка Криуші та інших, до них подібних переслідувачів ре
лігії нашої, котрі називають себе уніатами, що вони, нехтуючи страхом Божим, 
канонами соборними, правами, статутами, привілеями, конституціями, свободою й 
безпекою релігії й церкви і миром святим і створивши самі з себе подобу владик

* Наведений вище польською мовою текст “Протестації”  1621 р. І. Борецького та ін. авторів 
дає достатньо цілісне уявлення про те, яким початково був оригінал. Щоб зміст твору, про який 
ідеться, був більш доступним для широкого кола читачів, наведемо його переклад, зроблений 
В. Крекотнем. Зауважимо, шо цей переклад вирізняється певною специфікою, зокрема елемента
ми стилізації під давньоукраїнську мову (див.: Йов Борецький та інші. Протестація 1621 року // 
Тисяча років української державності. -  К., 2001. -  Т. 2. -  Кн. 2 / Переклад В. Крекотня. -  С. 286- 
299). Подаємо наявні у цьому виданні примітки перекладача щодо тексту джерела.

1 Тут у рукописі слова вицвіли.
2 Претодиція -  паперед винесений присуд.
3 Ексорбітанція -  правопорушення.
4 Бенефіцій -  церковний приход з прибутками (в цьому випадку -  церковна посада, забезпе

чена прибутками. -  П. С.).
5 Тут у рукописі слова вицвіли.
6 Тут у рукописі слова вицвіли.
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та духовних наших, народ наш руський переслідують, прикрять, мордують, церк
вам нашим насильства чинять і мир святий збурюють, старожитну любов і згоду 
між поляками й руссю розривають. А не вдовольняючись тим і не маючи змоги 
проти правди святої, котра при нас, стати, ані Письмом Святим і доказами при
стойними нас ковцінкувати1, тільки потенцією і владою, релігії й нам неналежни
ми, суспільності2 з тим умислом і серцем нас і міщан віленських братства Свя
того Духа обмовно й фальшиво оскаржують і оскаржили перед найяснішими ко
ролем його милістю паном, паном нашим милостивим. На підставі того оскаржен
ня і універсали всупереч права й вольностей розіслано, аби нас ловлено і до 
в’язниці саджено і мордовано, як уже у Вільні, правом не подолавши, отців і бра
тію нашу схоплено і до ратуш смердючих замкнено, про що, як і про інші насильс
тва, збитки та кривди часу свого seorsim3 ширше неодмінно будемо протестувати.

А за того найяснішого короля його милості пана, пана нашого милостивого 
і всієї Речі Посполитої, щире, вірне і правдиве, по суті речі, юстифікуємо4, очи
щаємось, подаючи про себе такі свідчення.

Спершу щодо святого вітця Теофана, патріарха Єрусалимського і всієї Палес
тини. Той, як уродженням в пресвітлій фамілії, так і життям ангельським святоб
ливим, справді є мужем апостольським і правдивим патріархом єрусалимським, 
сторожем гробу Божого. Перегренація5 його у всьому побожна, ясна й одверта, ні 
в чому не підозріла. Завітавши до Києва, він одразу дав про велебність свою лис
тами знати, спершу славної пам’яті його милості Станіславові Жолкєвському, ка
нцлерові й гетьманові коронному, одразу ж при тім ясновельможному його мило
сті пану Томашеві Замойському, воєводі київському, просячи про вільний і безпе
чний проїзд через володіння його королівської милості. На ті листи пан гетьман з 
відома і за згодою його королівської милості через пана Щасного Почановського 
листом своїм відкритим паспорт послав, наказуючи всіх станів і кондицій людям 
учтивість виявляти святому вітцеві і аби вільно скрізь його пропускали, про нього 
дбали і його супроводжували аж до волоського кордону.

В тому ж дусі і другий до поважаних шановних війта, бурмистра і радців київ
ських було принесено лист. De data6.

В обох тих листах вони його патріархом єрусалимським іменують і визнають. 
А з огляду на загрозу небезпек воєнних у час, коли превелебність його у Києві мав 
пробувати, аби суспіції7 якої не виникло, він двох ченців своїх до його королівсь
кої милості послав, просячи милосердної ласки і вільного проїзду. А його королів
ська милість з особливої ласки своєї листом своїм зволив наділити превелебність

1 Ковцінкувати -  переконати.
2 Тут у рукописі пропущено одне або два слова.
3 Окремо (латин.).

Юстифікувати- виправдовуватися.
5 Перегренація -подорож.
6 Стосовно того (латин.).

Суспіція -  підозра.
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його, вільний проїзд через володіння свої дозволяючи, і в тому листі з повагою 
превелебність його було вшановано, титул патріарха при імені його, як належить, 
було вказано. De data.

При тому ж листі од його королівської милості лист відкритий, або універсал 
на вільний і безпечний проїзд було прислано, в якому його також патріархом іме
новано.

З тієї ж оказії писав превелебність його до преосвященного і превелебного йо
го милості ксьондза [Андрія] Липського, єпископа луцького, на той час підканцле- 
ра коронного. А водночас і до славної пам’яті князя Острозького, каштеляна кра
ківського, також до найяснішого князя його милості пана Криштофа Збаразького, 
конюшого коронного, просячи їхні милості про клопотання перед його королів
ською милістю про вільний його проїзд. І їхні милості ласкаво й прихильно одпи- 
сати зволили, засвідчуючи клопотання свої щодо пожаданої справи, при чому пре
велебність його належно було ушановано як патріарха Єрусалимського, а самого 
святого вітця до Трахтемирівського монастиря одпроваджено.

Із тими листами рушив було святий отець у дорогу. Але в Білій Церкві, прочу
вши нещасливий поворот війни у Волощині, коморний його королівської милості 
пан Почановський, мов із обіймів королівських, із рук своїх святого патріарха до 
рук полковника війська Запорозького його милості пана Богдана Кизима оддавши, 
від’їхав до його королівської милості.

Виявив до нього також особливу зичливість і преосвященний та превелебний 
його милість ксьондз єпископ київський, котрий одному із значних свох представ
ників превелебність його в Києві одвідати і до Білої Церкви в дорогу належними 
напутніми побажаннями благословити зволив.

По тому, перед Різдвом, його милість пан Бартоломей Обалковський, комор- 
ник його королівської милості, до Трахтемирова приїхав і лист од короля його ми
лості святому вітцю оддав, у якому той, велику свою ласку освідчуючи, жадання 
свої висловлювати зволив, а інші усно переказував. І превелебний отець охоче чи
нив усе те, що вимагалось од нього ім’ям його королівської милості. У тому листі 
поштиво й прихильно було його трактовано і патріархом єрусалимським називано; 
до того ж і дар у кілька сот червоних од його королівської милості йому креденсу- 
вався1. De data.

При тому ж листі його королівської милості преосвященний і превелебний йо
го милість ксьондз Мартин Шишковський, єпископ краківський, до святого вітця 
патріарха писати зволив вельми прихильно й поштиво, патріархом теж його, як 
належить, називаючи і того ж жадаючи, що й його королівська милість.

Усі ті згадані листи маємо у себе зоставлені.
Коли ж на той час так багато разів як од королівської милості, так і од таких 

великих їхніх милостей панів сенаторів превелебний отець Теофан визнавався за 
патріарха і належно пошановувався, то певне і нині слушно так превелебність його

1 Креденсувався -  надавався.
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згадувати й називати. А що правдивим патріархом він є, те, по-перше, дав той ясно 
кожному знати як одповідним поводженням своїм при звершенні церемоній 
і у відправі святої літургії, так і в інших усім відомим чинах; по-друге, про те ж 
живі й листовні підтвердження з Єрусалима і з Константинополя чули ми і бачили; 
по-третє, константинопольський, олександрійський і антіохійський святі патріархи 
листами посвідчують, що є він патріархом і що по ялмужну1 святу в перегринацію 
цю вирушив; по-четверте, що нам митрополита й єпископів посвятив, чим іп 
витгаа свою патріархію довів.

У той час славний і значний лицарський муж пан Петро Конашевич-Сагайда- 
чний, перед тим гетьман, а на той час полковник, котрому, як і іншим полковни
кам, од гетьмана славного пана Якова Нородича Бородавки і од всього війська За
порозького [ту справу] було доручено, вибравши час безпечний од татар і од роз
бійників, із Трахтемирова святого вітця патріарха і братію його взявши, одпрова- 
див до Сороки. А те він учинив, із ласки Божої, силою тих двох листів універсаль
них, гетьманського і його королівської милості, а також відаючи про згадані лас
каві листи королівські і сенаторські.

Якщо [отець Теофан був би] шпигуном турецьким або якимсь авантюрником 
і облудником, то чому дозволявся йому вільний виїзд, чому не було його затрима
но, чому його випускали з міст і містечок?

У царстві Московському, в місті Тулі, він жив більше року під час війни, аж 
до укладення перемир’я, коли зручніше було діяти на користь цісаря турецького 
проти Польщі або Москву під його зверхність приводити. Отож, коли у Волощині 
тепер війна точилася, ніщо не показалося, ніщо не об’явилося, навпаки, за свідка 
Бога прикликаємо, котрий таємниці серця знає, що коли він почув про поразку 
війська християнського у Волощині, то ледве живий зостався, постійно сердечне 
засмучений будучи, і з великим острахом виїхав, побоюючись того ж од турків, 
чого ми тепер зазнаємо, тобто обмови -  аби не було його оскаржено, що він хрис
тиян на війну проти турка єднав і підбурював. Хан татарський, у котрого рік ці
лий у Бахчисараї було його затримано, і котрий не раніше превелебність його ви
пустив до Москви, аж поки певного запевнення не вчинив, що з поляками до пе
ремир’я не приводитиме, а буде перешкодою до перемир’я: не навпаки до згоди 
вів. Природніше було і патріархові, і нам, і козакам діяти на боці Москви, з якою 
у нас одна віра і служба Божа, один рід, одна мова і спільні звичаї.

В один час і в один рік у Москві і патріарх і козаки були, так само і в Києві 
і в Трахтемирові рік він без кількох тижнів прожив, а ніяких авантюр і шпигувань 
не сталося, а поготів про спілкування і зносини з Веііаіет Тигсгупет3 про змови із 
ним жодних фактів не маємо. Спитайте коморника його королівської милості пана 
Почановського, котрий більше як півроку з превелебністю його мешкав, і в інших

1 Ялмужна -  милостиня.
2 Врешті, остаточно (латин.)
3 Воюючим турчином (латин, і польськ.)
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значних людей, котрі його навідували. Певні ми, що по совісті їхні милості нічого 
злого ані підозрілого не скажуть про ту благословенну і невинну душу. Та й се не 
менш істотно: коли б був шпигуном і авантюрником у турка, то хіба б мав братст
во віленське під руку турецьку підбивати? І що з того за поміч би їм була? А чи не 
козаків би радше на те підбивав? Але ж бо ті за наказом королівським на війну 
із турком ідуть, випроваджені із Запоріжжя його милістю паном секретарем Обал- 
ковським. То як же братство віленське і ми турецькими підручними і шпигунами 
можемо бути?

Нехай Бог бачить невинність нашу, а несправедливість нехай карає! А що нині 
нам і мешканцям віленським зраду й авантюру з турком за посередництвом патрі
арха закидають, то воістину те не так нам, як більше вірному війську Запорозько
му, ні в чому неповинному, закидають. Бо козаки з гарячої віри і з побожності 
своєї святому патріархові добродійства великі виявляли і побожно за одпущення 
гріхів робили послуги і на пожадане місце одпровадили. Нарешті, жодні листи, 
жодні угоди ту обмову не підтверджують.

А щиро сказати, ніякої претензії до нього бути не може, крім нехоті за те, що 
посвятив єпископів та унію зганив, і досади на те, що здоровий і цілий од’їхав. 
А се його шпигуном та імпостором1 не чинить, бо ж то його обов’язок -  оцінювати 
і святити.

А що сам святий патріарх од шпигунства і од авантюри і од зради чистий, то пе
вне і козаки, а поготів ми, духовні, як і мешканці віленські, вільні й чисті. Богом са
мим чистоту сумління нашого засвідчуємо. О, який же то великий гріх, яка велика 
образа самого Бога, сміти оскаржувати такого святого патріарха, сторожа гробу Бо
жого, а при тому і на нас звалювати те, чого ніколи не було і немає! Нехай їм Гос- 
подь Бог за ту правду віддячить! Воліють радше проти русі, котра на карках своїх 
татарів і турків носить, мечі свої обернути, аніж проти ворога християнського імені.

Що ж до посвячення митрополита й єпископів, то скажемо, що се є дія Духа 
Святого і справа незалежно від сподівань людських невимовним судом Божим 
чудесно уряджена. Бо як святого патріарха Єрусалимського ніколи небувале до 
Києва завітання з волі Божої мало статися, так і збудження та прояснення сердець 
і домагання гарячі людей, а особливо тих, на котрих світ найменшу покладав на
дію, мали ми вважати за натхненні Духом Святим. То хто ж би тій святій противи
вся справі та погано про неї смів мовити або її бурив і псував? Було б то пневма- 
томахією, тобто духоборством, і гріх той не було б одпущено без великої покути. 
Отож до тих людських почуттів та побожних заходів спонукали нас такі причини 
й обставини: вже двадцять п’ять літ просимо й жебраємо ми на сеймиках і на сей
мах, аби нам свободи і вольності релігії й церкви нашої, а також престоли і зверх
ності духовні повернуто було. А відаючи, шо права і вольності наші поламано 
й зневажено і що нас дедалі більше утискують, мусили ми, раді чи не раді будучи, 
на те зважитись, більше на суворі Божі мандати поглядаючи та про спасіння душ

1 Імпостор -  облудник.
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над усе дбаючи. І те не є злочином. Не є гріхом, не є зневаженням прав, не є обра
зою святого королівського маєстату, не є ані заколотом, ані ребелією, не є бунтом, 
не є зневаженням зверхності, не є криміналом, не є шпигунством, ані зрадою, ані 
змовою з ворогами коронними, що ми, за поміччю Духа Святого, маємо посвяче
них митрополита й єпископів таких, яких фундації, права, привілеї і вольності на
ші, а отже, і свята старожитність наша, і сам впродовж шестисот двадцяти citra vel 
ultra1 (бо тільки од того часу, як нас соборно од константинопольського святого 
престолу було охрещено, вік свій рахуємо) порядок і звичай допускають і дозво
ляють, і яких нам святої пам’яті монархи та князі руські й литовські, а по них 
найясніші королі польські, отже, і нинішній король його милість впродовж літ де
сяти і понад те за щасливого панування волів допускати, подавати і терпіти. Є се 
сповненням обов’язку перед Богом і заради спасіння нашого. Є се застосуванням 
права Божого і канонів соборних, вселенських, також прав, нам наданих і прися
гами королівськими стверджених, а до того ще і традицій наших. Не завинили ми 
тим ані перед Богом, ані перед маєстатом його королівської милості, ані перед 
Річчю Посполитою.

А вчинили ми се згідно з правом канонічним та постановами соборів помісних 
і вселенських. Учинили ми се згідно прав, привілеїв і звичаїв наших, апробованих 
сеймовими ухвалами і присягами королів їхніх милостей. Особливо ж згідно при
вілеїв святої пам’яті королем Зигмунтом і королем його милістю, котрий нині над 
нами щасливо панує, на сеймі в роках 1607-му та 1609-му наданих. А також згідно 
конституції про заспокоєння нас року 1618-го, та й прав, що цього, 1620-го року, 
були проголошені. Нарешті і згідно обітниць публічних на сеймах як його коро
лівської милості самого, так і світлого сенату та послів земських, нам учинених, 
до того ж і згідно прав, опертих на приклади з історії, які показують, як поводили 
себе перші християни, предки наші, під час переслідувань.

То ж умислами добрими і побожними побуджені є ми до того святого діла. 
Насамперед ревністю слави Божої. По-друге, жалем великим, що народ наш тер
пить лихі напасті од переслідувачів-уніатів, і що без пастирів, без хрещення і без 
посвячення багато люду нашого гинуло та непорядно жило. По-третє, спонукала 
і спонукає нас любов до Господа Христа і правовірної його науки. А до того ж бо
ялись ми заслужити пекельної кари, не скориставшись із тієї оказії, що її Бог зво- 
лив нам надати і того святого діла на себе не взявши. Любов до милостивого Бога
і страх перед ним, а також побожне сумління наше змусили нас до того святого 
діла precedente gratia divina et cooperante Jesu Christo2.

Щоправда, були й такі, що святого патріарха одраджували, передбачаючи ті 
небезпеки, які нині нам загрожують. Але люди лицарські та гарячі духом святоб
ливим превелебності його сказали:

1 Чи трохи більше (латин.).
2 Коли буде на те Божа ласка і сприятиме Ісус Христос (латин.).
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-  Не був би ти патріархом, не був би ти пастирем добрим, не був би ти Хрис
товим і апостольським намісником, якби превелебність твоя народові руському 
митрополита й єпископів не посвятив і не зоставив, заставиш нас тут переслідува
них і без пастирів. І гляди, -  мовили, -  аби тебе часом звір який лютий на дорозі в 
тій мандрівці, в яку ти Христа ради рушаєш, не забив, як того чоловіка Божого, 
котрий до царя Єроваама посланий.

Та якби ми таким великим даром од такого великого пастиря погорджували 
або дочасної небезпеки боялися, то не уникли б ми кари Божої і взагалі б не були 
ми гідні ймення християнського, не були б ми гідні на світло небесне дивитися. 
Нарешті, невірні жиди та єретики насміхалися б із нас і не мали б нас за людей, які 
пізнали Бога і про віру свою дбають. Адже й баби єгипетські (котрі, не боячись 
мандатів царя фараона, чоловічу стать живою зберігали) повставали б із своїх мо
гил і прийшли б картати і карати полохливість сердець наших, ба, і в судний день 
нас би оскаржували. Не дай же того, Боже, аби із-за дочасних погроз, вироків 
і мандатів одрікатися віри і про спасіння душ не дбати. Страшніші спокуси і не
безпеки од турка терплять греки, а проте віри своєї не цураються, пастирів 
і порядки церковні мають.

То що ж нам ще робити було, бачачи права, вольності і свободи наші потопта
ні, а сумління, церкви і служби Божі насильству піддані, як не до святої апостоль
ської і мученицької переваги вдатися?

Якщо апостолів, котрі без консенсу зверхників єрусалимських на місце Іудине 
в Єрусалим обрали і настановили Матвія апостолом, як гідних кари судити хотять, 
то [нехай] і нас [судять].

Якщо Петра і Павла, котрі, з Єрусалима прийшовши до Рима, Христа пропові
дували і єпископів висвячували, римляни судити і карати були годні, то [нехай 
судять і карають] і нас.

Але якщо тих непобожно було за те винуватити, то поготів і нас, котрі на те 
лиш важили, у що до того вірили, що мали й заживали як за монархів і князів ру
ських та литовських, так і за королів польських од того часу, коли ті над нами по
чали панувати.

Якщо королі польські -  Казимір Великий, Людвик, Владислав, Ягелло, Владис
лав, Казимір, Ян Ольбрехт, Олександр, Зигмунт Перший, Зигмунт Август, Генріх, 
Стефан і нинішній король його милість, наставши на панство, судили і карали русь 
за те, шо мали вони митрополитів, посвячених од патріархів; якщо судили і карали 
якогось русина за те, що він папу римського за найвищого пастиря не визнавав і що
з костелом римським унії не тримав, то нехай і нині важаться так чинити з нами.

Але не тільки, аби карати кого мали, навпаки -  охоче і ласкаво дозволяли 
й допускали патріархам юрисдикцію на Русі одправляти, на доказ чого світу одну 
тільки нагадуємо справу святого вітця Єремії, патріарха константинопольського, 
котрому, коли той тут, на Русі, був, тодішній король його милість у володіннях 
своїх всіляку духовну юрисдикцію відправляти дозволив, ні в чому її не обмежу
ючи, а навпаки, наказуючи, аби народ наш всіляко превелебності його побожно, 
покірно і звикло послух оддавав. Та й до того святої пам’яті королі їхні милості
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польські і духовенству і князям руським до Константинополя дозволяли посилати 
на посвячення митрополита київського, про що письма й листи автентичні маємо 
і зберігаємо.

О Боже милосердний і справедливий, зглянься на наші клопоти й утиски! Що 
ж бо то є, що нас мають за безбожніших і гірших од жидів-караїмів, од аріян, лю
теран, євангеліків і вірмен, котрі в королівстві польськім і в князівствах руських та 
литовських пробувають; ті мечетей, ті божниць і шкіл, а ті зібрань і церков своїх 
порядки й служби Божі одправляють; старші їхні -  ксьондзи, судді й єпископи -  
з Німеччини і з царства Турецького приїздять, уряди та суди одправують, мініст
рів, докторів, рабинів та казнодіїв настановляють і висвячують. Секти отсі 
у Польщі і на Русі й у Литві зайшлі, ми ж -  спадкоємці і громадяни, і королі святої 
пам’яті померлі, і нинішній король його милість, тут нас застали і щодо релігії 
нашої заприсяглись жодної нам у ній опресії1 і віоленції2 не чинити. То чи ж по
божно, то чи ж справедливо нас, спадкоємців і синів правовірних християн, утис
кувати і такими обмовами та чорними фарбами бруднити?

Отаким-то добром нам оддають за те, що в монархії нашій, успадковуючи пра
цю рук наших, пожинають і з того веселяться! Принаймні пам’ятали б про те: “Non 
abominabes idumeum quia frater tuus est, nec egyptium quia advena fuisti in terra eius”3

Зважте, чи не ласкавіше з греками турки обходяться? Хоч їх мечем узяли, 
а релігію їхню не переслідують. А ми угодою і присягою до Корони прилучив
шись, терпимо наруги, насильства і утиски у вірі, винуватять нас у заколотах 
і злочинах, яких ми не чинили.

А щодо консенсу, то ось що повідаємо: безпечно сказати можемо, що і на кон- 
сенс його королівської милості ми зважали. Бо хіба ж не є консенсом його королів
ської милості присяга, котру він під час коронації на ствердження прав, вольності 
і звичаїв наших, а також для збереження миру в справах релігії зволив учинити? Во
істину будь-який консенс переважує та присяга, бо є вона головним законом і кон
сенсом, якому партикулярний, що про нього нині мова, касувати не може. А крім 
того, ще й обітниця короля його милості та сенату, а також і послів земських, як 
і наші інстанції, відстоюють нас од того партикулярного консенсу. А понад все те 
воля Божа, мандат Христів та консенс Духа Святого ствердили, аби ми конечно ма
ли правовірних митрополита й єпископів. Так і за днів переслідування бувало, так
і тепер бути має. Отож ми престолів матеріальних і маетностей духовних, які нам 
власне належать, котрі є в подаваню його королівської милості, не займаємо без 
того, щоб попередьо випросити згоду на те у його королівської милості маєстату.

А щодо превелебного отця Мелетія Смотрицького, архієпископа полоцького, 
то про те запевне знати треба, що він не з якимись лихими замислами чи аванпо-

1 Опресія -  утиск.
2 Віоленція -  насильство.
3 Не проклинай ідумейця, бо він брат твій, також єгиптянина, тому що ти був чужинцем 

у його краю (латин.).
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рами мав їздити до святого отця патріарха, не заради єпископського сану, а тільки 
задля одвідин та одддання побожного поклону його святобливості. Коли ж Бог 
зволив ласку Духа Святого на нього зіслати, чудом попри будь-яке його сподіван
ня сталося те, не інакше, тільки так, як було Саул, шукаючи ослів, або ж Давид, од 
овець прийшовши, пророком Самуїлом були помазані на царство ізраїльське, без 
будь-якого сумніву вогіе (ііуіпа1 те на нього впало, так, як на Матвія, котрого апос
толи на місце, з якого зрадник апостол Іуда упав, настановили з волі Духа Святого 
апостолом. Якщо за те Матвія шпигуном і зрадником міста Єрусалима визнати, 
якщо його як гідного кари осудити сміють, тоді хай і й згаданого Мелетія судять 
і карають, котрий праведний і чистий є од будь-яких лихих замислів, шпигунств, 
змов, бунтів чи заколотів. При тому як про духовних, так і про світських братчи
ків, так і про міщан віденських свідчимо, що ані в Києві їх тоді не було, ані листів 
жодних од себе вони не слали, іменем їхнім жодних лихих замислів, авантюр 
і зрад трактовано не було, в чому їх зловмисне, несправедливо і потварно звинува
чують. Бог-серцевідець бачить, що неслушно і несправедливо вони тяжке й суворе 
ув’язнення та мордування терплять, не будучи ні в чому варті підозри, ані правом 
забруднені, ані проти права винні. Нехай же найсправедливіший суддя Христос 
заплатить тим, котрі невинні душі братії нашої на ті страждання прирікають!

Віримо, що віддячить він за кривду своїх вибранців, котрі волають до нього 
і вдень і вночі.

Що ж до козаків, то про сих людей лицарських знаємо, що вони з роду нашо
го, браття наші і християни правовірні. Про них думають, нібито вони є простака
ми, котрі, знань і розуму не маючи, піддались намовам духівництва. Але ж бо ми 
ані од послуху належного їх не одводимо, ані їх бунтуємо, та й розуму в ділах 
і чинах їхніх не учимо. Самі вони природний розум і од Бога даровану кмітливість 
мають. Тож і ревність та любов до віри, побожності та церкви з давніх-давен між 
ними живуть і проквітають. До того ж бо те плем’я чесного народу руського, з на
сіння Яфетового, котре Чорним морем і посуху Грецьке царство воювало. З того- 
бо те військо покоління, котре за Олега, монарха руського, в своїх моноксилах2 по 
морю і по землі (приправивши колеса до човнів) плавало [та пересувалося] і Конс
тантинополь штурмувало. Се ж бо вони за Володимира Великого, святого монарха 
руського, Грецію, Македонію та Іллірик воювали. Се ж їхні предки разом із Воло
димиром хрестилися і віру християнську од церкви константинопольської при
ймали, і по день нинішній у тій вірі вони родяться, хрестяться і живуть. І живуть 
не як погани, а як християни, пресвитерів маючи, письма навчаючись, Бога і закон 
свій знаючи. То як же вони, з ласки Божої, самі по собі про віру і про спасения 
своє не мали б дбати? Зважмо на їхню побожність: коли в море пускаються, то 
перед тим моляться і обітницю дають, що за віру християнську ідуть із невірними 
воювати. А до того ж мають на меті невільників визволяти. При тому побожно

1 Жереб неба (латин.).
Моноксили -  човни.
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зобов’язуюються здобиччю своєю церкви, монастирі, шпиталі й духівництво наді
ляти. Задля спасения свого невільників викупають; церкви нові і монастирі буду
ють, мурують і збагачують. І якщо в місцях пустельних про віру й побожність 
пам’ять свою засвідчують, то тим більше про них на волості, до домів своїх верну
вшись, дбають і їх постерігають, вітців, братів і родичів своїх між духівництвом 
маючи. І воістину християнству поневоленому на всьому світі ніхто після Бога 
добродійства такого великого не виказує, як греки надійністю своїх окупів, король 
іспанський потужністю свого флоту і військо Запорозьке своєю мужністю і своїми 
перемогами. Що інші народи словом і бесідами виборюють, те козаки ділом самим 
доводять. Хіба ж духовні тому їх учать? Хто їх учить того розуму -  на землі вою
вати, чи на морі, де вони гарцюють у своїх моноксилах, котрі супроти кораблів 
і каторг -  не більше, як ночви? Хто їх бунтує, коли в справах своїх, ставши табо
ром збройним, по кілька місяців переговори проводять із хитромудрими диплома
тами? Ще до того, як ми владиками стали і до Києва на Україну завітали, то того, 
як превелебний архієпископ Мелетій Смотрицький побував у Києві, вони вже за 
права віри своєї на прю ставали, скарги писали, посольства посилали і присяги 
складали. Знане те і звісне широко. І до всього сього не те що мало б духівництво 
спонукувати, але самі вони духовних спонукують, як і міщан, перестерігають їх, 
ба й погрожують їм, аби у вірі жодної не було одміни і аби з апостатами-уніатами 
не спілкуватись. Досить пригадати недавнє -  спитати, що було і що мало не стало
ся в монастирі Печерськім із того тільки, що превелебний його милість ксьондз 
біскуп київський у вівтар увійшов -  довідатися, яке нарікання знялось, яке 
роз’ятрення! Ледве що вляглося. І все ж таки внесено було на Запорожжі, в гене
ральній раді, скаргу на ченців монастиря Печерського. Відомі й інші вияви їхньої 
сміливості та навальності, до котрих духівництво аж ніяк їх не закликало. Хіба 
духовні їх до того схиляють, щоб вони на море ходили? І немає нічого дивного 
в тому, що знають вони про переслідування православних уніатами: з різних пові
тів, із міст і сіл у козацтво приходять до них люди, одні з власної охоти, інші кри
вдами та здирствами примушені, як духовні, так і світські, і ніщо інше так Річ По
сполиту й Україну не збурює, як унія та спричинені нею переслідування русі, як 
несправедливості й утиски убогого люду. Воістину самі уніати козаків гнівлять, 
коли до них братію нашу покривджену гонять і Україну нею наповнюють. Отож 
неслушно й безпідставно звинувачувати і обмовляти нас у бунтуванні козаків. Ми 
серцями й замислами козацькими не керуємо, Господь Бог керує ними, котрий сам 
відає, на що сі останки тої старої Русі зберігає і правицю їхню та силу на морі і на 
землі довго, широко й далеко простирає. Бог їх держить і ними рядить. Той -  хтось 
писав -  татар на землі, як блискавки й громи, поклав на християн ними разить 
і карає. Отак і козаків, низових запорозьких та донських, послав Господь, як другі 
блискавки і громи живі на морі і на землі, щоб ними турків і татар невірних стра
шити й громити.

Не шпигуни ми і не переховуємо шпигунів. Ми громадяни сеї землі, добре 
і чесно в домах шляхетських уроджені, в ній осідок й оселі свої маємо, тут живемо 
явно, духовні і владики, добре відомі людям усякого стану. Всі знають, що ми при
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денному світлі ходимо і в церквах Бога хвалимо. А шпигуни ховаються, живуть 
і спілкуються скритно й потемки.

Не бунтівники ми і не заколотники. Взяли ми лиш те, шо перед тим мали, що 
нам предки наші зоставили й заповіли, шо перед тим заживали і що нам права Божі 
та людські закони й звичаї, а також понад шестисотлітнє вживання дозволяють. 
Сповідуємо ту віру, котру і перед тим сповідували. Про спасіння і про царство небе
сне навчаємо. Ні на чиє здоров’я, ні на чию маєтність не зазіхаємо, волостей, міст 
і замків не облягаємо. Збитків, злочинів і насильств не чинимо. Воювати з христия
нами і вбивати їх не закликаємо. Навпаки, навчаємо дати себе забити і маєтність 
свою пограбувати та про неї не жалкувати, відаючи про ліпшу і віковічну на небе
сах. А що таке бунти й заколоти, права Юстиніанове й наше коронне та литовське 
дають знати, про що юристам in suo foro et termino1 зоставляємо диспутувати.

А тут би придивитися й зважити, що за докази і які2 і species3 шпигунств, 
зрад, авантюр, бунтів і заколотів в універсалі покладають:

1. Зустріч і проводи архієпископа Мелетія. Якщо ті римляни, котрі зустрічали 
Павла апостола під Римом біля трьох корчм і проводили його, винні в таких ексце
сах, то винні і вільняни.

2. Вияви людяності. Якщо віщя Публієвого, котрий Павла почтив і прийняв 
у домі своємі, або і того ж в Іоппії Симона, котрий Петра в домі своєму переховував 
та пригощав, а також і всіх інших, котрі під час переслідувань переховували єписко
пів і визнавців християнства, за винних уважають у таких ексцесах, то хай і нас.

3. Титул архієпископський і єпископський, у церквах службу Божу, церемонії 
і облачения святе. Того всього той святий стан потребує, і вживання всього того 
релігія наша здавна дотримується, як у титулах, так і в апаратах. Ніхто нам того не 
ганив, окрім тих сект, котрі на зборах своїх у світському одязі виставляють пропо
відників.

4. Влада і послух, відповідальність і послідовність. То наш обов’язок -  єпис
копів і пресвітерів, котрим влада над ними належить, слухатись та суду й справу- 
ванню їхньому підлягати.

Усе те не шпигунства, не зради, не бунти і не заколоти, а в побожних речах 
побожні дії та милосердні вчинки і святі послух та покора.

Але4 а якщо і згадані тут уніати в тих злочинах і порушеннях винні, то й до 
них стосуються ті універсали, і вони такій самій карі підлягають. Вони-бо є влас
тивими бунтівниками, заколотниками і гвалтівниками нашої церкви і її відправ, 
престолів та маетностей, понад шестисотлітньої посесії і старожитності нашої.

Не бунтівники ми і не заколотники, а люди, на мучеництво призначені. Нехай 
про церкву латино-римську і про уніатів іде по всьому світу неслава, що вони на-

1 У певному місці й часі (латин.).
2 Пропуск у рукописі.
3 Подоба (латин.).
4 Пропуск у рукописі.
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род руський переслідуюь і мучать! А нашого мучеництва похвали гідна слава хай 
усі сторони світу обходить і скрізь лунає! Хай кождий про нас знає, що, перш як 
узяти на себе сю святу службу, наклали ми на себе вінець мученицький, виразку 
і нужду Іова справедливого, пилку Ісайї, смердючу яму Єремії, тортури Павла 
і Сили, каміння Стефана, хрест Петра й Андрія, меч Якова і Павла, мучеництво 
Георгія, Феодора і Димитрія та інших мучеників. Не на панування і не на розкоші 
пішли ми, і ніякі погрози, за поміччю Божою, ніякі кари і ніякі муки не одвернуть 
нас од правої віри і од служби Божої.

У тому святому ділі гетьманом нашим є Бог, у Тройці єдиний. Військом на
шим, із ласки Божої, є ангели і мученики святі, озброєні молитвами своїми. Силу 
дають нам Євангелія, Діяння і Послання апостольські, творіння докторів святих
і постанови соборів вселенських. Із них черпаємо ми твердість у вірі, довговічну, 
стійку й непорушну, в обрядах таїнств і служби Божої. Остаточна мета наша -  
царство небесне і життя з Господом Богом. А користь, набуток і нагорода наша -  
вінець небесний. Інші мають вітчизну нашу, а ми -  горні міста, інші мають нашу 
столицю, а ми -  Христа. А хто наші нужденні й стражденні тіла -  дім Божий, жит
ло Духа Святого -  розвалить і розруйнує, пустку і мізерну здобич захопить, хіба 
шо волосяниці та витерті й дряні сіряки. Та ще патериці пастирські фінікові з Єру
салима. А віра наша, за яку вмираємо і на муки радо йдемо, є вірою символів Ні- 
кейського й Константинопольського соборів, заснованою на непорушному дотри
манні догматів та ухвал помісних і вселенських соборів, вірою в ті таїнства і свя
тині, що їх досі чотири патріархи визнають. Отеє і ми визнаємо разом із ними.

Такий титул і напис судді, котрі нас карати будуть смертю, нехай напишуть, 
просимо! І правовірні наші на могилах наших нехай напишуть, що кождий із нас 
за таку віру потерпів і муки прийняв.

Не тяжка для нас святого мучеництва смерть, та серця наші дуже болять од то
го, шо під претекстом вигаданих злочинів і ексцесів нас за віру винуватять і го
нять. Бо і противники і ті, котрі і нас підозрюють і обмовляють, менший гріх мали
б, якби, не минаючи злочинів, ясно нас звинувачували за те, шо їм болить і їх об
ражає. Се ж бо ні що інше, як тільки те, що віри нашої і вірності патріархові конс
тантинопольському одступити і до західної римської церкви прилучитися не хо
чемо; та ще те, що папу за найвищого не визнаємо. А коли б на ті дві речі (чого 
ніколи, за поміччю Божою, не буде) ми призволили, то одразу б легко і швидко од 
звинувачень у таких вигаданих злочинах нас було б увільнено.

І все ж тішмося! Аби тільки Христос-Господь звеличений був у тілі нашім -  
хоч життям, хоч смертю. Над Христа, над апостолів і над мучеників, котрі смерть 
прийняли, ліпшими і значнішими бути ми не маємо. За ту правду і невинність на
шу нехай Господь Бог нам помагає і пречиста Богородиця про нас молиться!

А вам, отці і браття наші у Христі-Господі наймиліші, друга од нас потіхи 
протестація така: стійте твердо, не хитаючись, ані тривожачись! Радо веселими 
спішіть ногами до святого мучеництва! Літа і дні ті до нас вертаються, котрі були 
од часів апостольських аж до великого Костянтина. Ті святі вертаються дні, коли
з темниць і веж та з-під меча громадами йшло безліч душ на лоно Авраамове,
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у веселі й милі пристановища, уготовані для святих. Світ сей кінчається. Судний 
день наближається. Суддя найсправедливіший -  Христос, Бог наш -  прагне кож
ному мученикові, як Стефанові, небо відкрити і царство небесне дарувати. А тим 
часом тіштеся переслідуванням, муками і смертю братії нашої, бо велику заплату 
нам за се уготовано на небесах. І постійно пам’ятайте апостольські слава: “...1 не 
бійтесь ні в чому своїх противників; се їм віщування погибелі, вам же -  порятунку. 
А се од Бога! Бо даровано вам заради Христа не тільки вірувати в нього, а й стра
ждати за нього...” (Послання апостола Павла до филип’ян, гл. 1, ст. 28-29).

Отож таку нашу універсальну протестацію й справдовування пишемо і розсила
ємо, аби нас, як німе бидло, не різано, а щоб і свої, і народи землі відали, які люди
і нащо та яким претекстом і способом за віру нас переслідують, в’язнять і мучать.

Писано місяця квітня 28-го, року 1621-го.
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го XVI -  першої половини XVII століття з польських рукописних зібрань. Докумен
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половина): Антологія / Переклад В. Литвинова. -  Київ, 1998.
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Антоновиче. 176,655 
Антонович М. 78,131, 355, 655 
Апанович О. 223, 224, 497, 655 
Аршьйон Ж.-ТТ. (Ариньйон Ж.-П.)

154-156, 655 
Армстронг Дж. 12, 19 
Арсенш 450, 485 
Аскольд 150-153, 613 
Ахмат-ага 123 
Ахмет 499 
Ахмед I 115

БайбузаТ. 219 
Балабан Г 10 
Балабан Тсайя (1заяш) 244 
БаликаС. 300 
Балика Я. 295, 349 
Балушок В. 18, 43, 655 
БандЫ О. 209
Бантиш-Каменський Д. (Бантыш- 

Каменский Д. Н.) 31, 411, 586, 
587, 655

Бантиш-Каменський М. М. (Бантыш- 
Каменский Н. Н.) 31, 655 

Барабаш Д. 114, 115, 258, 356, 357, 
364, 383, 404, 511 

Баран О. 232, 233, 655 
БаранецькаЯ. 61 
Баранович Л. 463 
Барв1нський Б. 656 
Барг М. А. 51,64,230,541,656  
Батий 173
Бачинський I. (Я). 314, 400 
Бевзо О. А. 141, 180,495,650 
Беджицька А. (Шеёггуска А.) 113,126, 

274, 556, 650, 653, 668 
Белл)' Ю. 173, 340 
Белум Н. 498 
Бенедикт Нурсшсысий 225 
Берг П. ван де 18 
Березенсысий Г. 193 
Беринда П. 55-58,140 
Бесала Ю. (ВеваЫ I) 499, 668 
Бетлен Габор 222, 421, 494, 496, 498- 

501
Белецький Я. 127, 261, 272, 283, 389- 

395
Беловський А. ^е1о%гак! А.) 40, 654 
БельськийИ. 328
Бельський М. (В1е15к1 М.) 66, 68, 142, 

170, 653

671



77. М. Сас. Витоки українського націотворення

Бжозовський К. 381, 382 
Білецький П. (?) 361 
Білоус Н. 262, 343, 349, 352, 490, 656 
БлауЙ. (Віаеу І.) 575, 668 
БлокМ. 369, 541, 656 
Бобель (Боболь?) Т. 400 
Бобриковим Й. 291, 320 
Богдан 356
Богданов А. П. 122, 436, 656 
Богданович Сухорука Ф. 205 
Богданов Ю. 3. 72 
Боговитини 101 
Богданович Волк Н. 205 
БогушС. 537 
Богушевич Ф. 563 
БоденерГ. 116,517 
БодянськийО. 472 
БожіН. 229 
Бойко І. 412 
Бокії 91
Болеслав Хоробрий 64 
Бон О. 238
Боплан Г. Л. де 75, 76, 87, 114, 262, 

263, 359, 578, 650 
Борецький А. 199 
Борецький Ілля 442 
Борецький Іов (Воггескі І.) 11, 31-33,

39, 85, 86, 129, 130, 160-164, 166, 
193-200, 206, 207, 259, 261, 268-
270, 277-286, 289, 291-301, 303, 
306, 323, 324, 327, 335-337, 363, 
407-410, 436-439, 442, 458, 459, 
464, 467, 468, 471, 472- 474, 477- 
492, 531-533, 337, 538, 540, 544, 
546-551, 555, 559, 561, 564-568, 
571, 572, 579, 581, 586-589, 592, 
593, 595, 605, 616, 618- 620, 650 

Борецький С. 278
Борискович І. 166, 196, 197, 471, 474,

475, 479, 481-483, 538, 619 
БоровськийР. 389
Бородавка (Нерода) Я. 34, 177, 277, 

278, 358, 359, 370, 404, 408, 456, 
468, 483, 487, 489, 490, 493, 496,

497, 500, 502, 504, 518, 519, 522,
524-528, 531, 535-538, 544-546,
548, 551, 559, 561, 568-571, 573,
574, 578, 580-583, 585, 598, 618-
620

Борщов (Борисов) І. 426-428 
Борятинський І. 426, 427 
Брайчевський М. Ю. 152, 154, 156, 

656
БраніцькийП. 231 
БрассіканО. 61 
БраунГ. 534 
Брейлі Дж. 12
Брехуненко В. 86, 104, 127, 296, 457,

555, 559, 650, 656 
Броневський М. 284, 285 
Брюховецький І. 416 
Буров Г.М. 120, 656 
Бурчевський (Бурцевський) С. 291, 

321, 460 
БутА. 257,258

ВаповськийБ. 142 
Василевич Г. 219 
Василенко Ю. М. 256 
Василій 148,157
Василій І Македонянин 143,147,151, 

157,168,169 
Василій Скомодрен 148, 155,156 
Василь 53 
Васильєві. 577 
Васильківський С. 175 
Васюта Г 405 
ВахнянинН. 234 
Величко С. 34,129, 177 
Вергілій 138 
Верещинський А. 77,187 
Верещинський Б. 249 
Верещинський Й. (Верещинский И., 

Wereszczynski J.) 77, 78, 131-139, 
186,187, 612, 654, 655 

Верещинський Ф. 77 
Весков Я. 431
Вестерфельд А. ван 368, 485
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Вешняк Ф. 431,441 
Вжещ І. 383, 390 
Винар Л. 354, 656 
Виноградов Г. 51, 656 
Винокур І. С. 358, 665 
Вирський Д. 50, 61, 73, 74, 173, 328, 

330, 340, 654, 656 
ВисоцькийС. 155
Вишенський І. (Вишенский И.) 99- 

101, 656 
Вишневенька 79 
Вишневенький К. 126,127 
Вишневецький М. 128 
Вишневенький Я. 96 
Вишневенькі 77, 79, 91 
Вільям С. 417, 418, 519 
Вітзен М.-К.
Владислав (Владислав IV Ваза) 73, 80, 

174, 180, 183, 222, 233, 271, 311, 
313, 316-320, 352, 362, 366, 379- 
382, 406, 408, 543, 552, 578, 582,
591, 598, 601 

Вовк (Волк) Ф. 287 
ВоєйковП. 426-429,515,517 
Война К. 205 
Война Я. 205
Войтович Л. 40,120, 421, 444, 448, 651
ВолевачІ. 575
ВолевачТ. 575
Волинський П. 442
Волинський Ф. 182
ВолкФ. 205
Волконський Г. К. 419, 426-428 
Воловець (Волинець?) М. 400 
ВоловичЄ. 109 
ВоловичО. 289
Володимир Святославич 92, 142-145, 

148-150, 154-157, 160, 169, 190, 
191, 208, 338, 613 

Волосатий I. 183 
Воронецькі 91,101 
Воронич Воротинсысий О. 94 
ВуйцікЗ. (\V6jcik І.) 38, 39, 378, 670 
Вяткіна Н. 21, 656

Габрієл 450, 486 
Габрієл Могила 501, 502, 506 
Габсбурги 220-222, 228, 494, 498, 529 
ГавликоваЛ. 60,656 
Гаврилович (Діденко) А. 267, 313-316, 

321, 322, 365, 457, 460 
Гайдученко І. (П.?) 400 
ГаленченкоГ. Я. 55, 656 
ГаЛіпейГ. 541 
ГалятовськийІ. 463 
Гарбуз Д. 306 
Гассан 80
Гваньїні А. 74, 170-172, 650 
Гейденштейн Р. 328 
ГеллнерЕ. 12,17,18 
Гембіцький Л. (В.) 227, 280, 285, 289-

291, 356, 383-385, 394, 400, 402, 
403, 406, 418, 422, 508, 511, 514, 
516, 518, 578, 588, 592, 594-596 

Геннадій 54 
Генріх IV 227 
Георгієвський В. 257 
ГеровськийЮ. А. 24 
Гидкович (Супрун Богуш) 480, 537, 

538
Гиря Н. 296-298 
ГізельІ. 462 
Глазков М. Ю. 256 
Глібов 562 
ГнатовичБ. 376,660 
ГобсбаумЕ. 18,19 
ГогенбергА. 602 
ГойськийГ. 272 
ГойськийР. 272 
Гойські 91
Голенишев-Кутузов И. 61, 657 
Голобуцький В. (Голобуцкий В. А.)

36, 377, 411, 412, 471, 555, 657 
ГоловінА. І. 198
Голуб О. 261,281-285, 292, 361, 562 
Голубев С. (Голубев С. Т.) 31, 40, 

163, 164, 207, 210, 211, 245, 291, 
297, 303, 305, 313, 316, 321, 326,
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327, 338, 452, 468, 481, 486,
650

ГолубинскийЕ. Е. 8, 657 
Гораїни 91 
Горбун М. 205 
Горностай С. 386 
Горфункель А. К. 53, 657 
ГосевсысийА. 280
Грабовський П. (СігаЬотузкі Р.) 136, 

137, 653
Грамотін І. 196, 197, 412, 431, 432, 

434-436, 438, 439, 443, 445-447, 
452, 482

Грекович А. 246, 342-344, 346-352, 
405

Григорій (дядько А. Верещинського) 
77

Григорій (священик княгині Ольги)
154

Григорович М. 291 
ГридкевичБ. 262 
ГридковичБ. (Супрун Б.) 536 
ГримичМ. 329, 657 
Гродзецький А. 392 
ГромФ. 205 
ГроннецькийЯ. 90 
ГрохМ. 12 
ГрункоК. 205
Грушевський М. 10, 34, 35, 48, 82, 

174, 193, 196, 198, 243, 246, 260,
280-282, 289, 291-293, 318, 342,
351, 352, 354, 376, 403, 438, 454,
470, 471, 476, 488, 496, 497, 500,
586, 657 

ГугораМ. 205
Гудзяк Б. 7-9, 199, 656, 657, 659, 664, 

666
Гулевич Б. 96 
Гулевич Д. 114 
Гулевич-Воютанський 317 
Гулевичі 91, 92,101 
Гуляницькі 101 
ГумільовЛ. 13 
ГунашевськийМ. 179

Гунічі 61
ГунченкоА. 253,405 
Гурбик А. О. 113,268,657 
Гуржій О. І. 224, 376, 587, 657 
ГусевИ. Е. 225,659 
Гусейн-паша 489 
Гуслистий К. Г. 411, 657 
ГуссоніВ. 238 
Гуторович П. 299, 344 
Гуттен У. фон 61

Данилов П. 116,118,120-123
Данилович Я. 388, 399
Дашкевич Я. Р. 87, 233, 234, 372, 657
Дворянинов Б. 103, 577
Делла Валле П. 232-234
Демидович С. 309
Демосфен 61
ДемчукР. 160,161, 657
Деревінський 357
Деркач Г. 301
Джанібек-Гірей 115, 122, 412, 419, 

420, 428, 429, 497, 501 
Дзєдушицький М. (Dzieduszycki М.)

498, 499, 668 
Дзюба Е. Н. 459,463,657 
ДзялаличК. 286 
Діонісій 190 
Діонісій Палеолог 53 
Діоталеві Ф. 232, 233, 591 
Дір 149-153, 613 
Длуголенцький Г. 296 
Длугош Я. 66,149
Дмитриев М. В. 7, 32, 38, 207, 304, 

657, 658, 666 
Добриковський С. 343 
Довбищенко М. В. 25-30, 40, 91-93, 

95, 96, 101,169, 203, 204, 206, 243, 
244, 245, 253, 276, 293-295, 314,
471, 652, 658 

Довгірди 96
Доманицький В. 249, 354, 658 
ДомницькийВ. 349 
Домбровський І. 331, 332, 651
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Донченко 0. 125, 658 
Дорошенко М. 198,199, 281, 289, 290-

292, 299, 314, 414-416, 448, 449, 
561

Дорошенко П. 129 
Древинський Л. 207, 288, 317 
Древинські 101
Дроздовський М. (Огогсктвкі М.) 38,

39, 247, 267, 285, 287, 294, 302, 
306, 308, 312, 321, 322, 459, 668

ДубовичІ. 207 
Думін О. 376, 660 
ДумонстьєД. 234 
Дюрер А. 61

Еразм Ротгердамський 53

ЄвдокимовП. 419 
Євстафій Нафанаїл 53 
Єлець Ф. 283, 472 
Єловицький 3. 94, 272 
Єловицький О. 169 
Єловицький Ф. 169 
Єловицькі 91,101 
Єло-Малинський О. 93 
Єло-Малинські 91 
Єремія 493
Єрмоленко А. М. 21, 658 
Єрмолович-Болбашка 205 
ЄсиповІ. 198
Єфименко О. (Ефименко А. Я.) 31, 

658

Жмайло М. 291,480, 536-538, 540, 
551, 553, 554, 561, 588, 590, 594 

Жозеф 227
Жолкевський С. (2бйгіе\У8кі Бі) 32,

40, 76, 80, 105, 114, 127, 131, 178,
219, 223, 249, 251, 349, 356, 370,
373, 374, 375, 377, 379, 380, 382-
400, 402, 403, 419, 420, 466, 467,
487, 495-507, 509-514, 516-519,
522-528, 561, 619

Жолкевський Я. 399

Жоравницький Т. 94, 96 
Жук А. 357
Жукович П. (Жукович П. Н.) 33, 34, 

193, 207, 210, 243, 292, 303, 470-
473, 483, 488, 496, 497, 505, 532, 
533, 651, 658 

Жуковський А. 303, 658

Заборовский Л. В. 8, 38, 40, 120, 207, 
304, 421, 444, 448, 651, 658, 666 

Завитневич В. 141, 658 
Завіша 205 
Загорський 269
Задзік Я. 227, 356, 383, 508, 511, 514, 

516
Зазуляк Ю. 92, 658 
ЗамойськийВ. 515 
Замойський С. 526
Замойський Т. 39, 96, 127, 185, 206, 

282, 285, 290, 291, 300-303, 314-
316, 318, 352, 357, 359, 361, 363,
365-368, 370, 371, 373, 382, 385- 
388, 394, 403, 406-410, 436, 466,
472, 510, 515, 517, 518, 520-522,
524-526, 561 

Замойський Я. 79, 84, 131, 219, 220, 
249, 250, 255, 256, 321, 322, 463 

Заруба В. М. 355, 659 
Заславський В. 96 
Заславський О. 92, 96 
Заславський Я. 93, 96 
Заславські 91
Затеркевич (Затиркович?) Г. 400 
Захаревич Волк О. 205 
Захарій 343 
Збаразький 242
Збаразький К. 285, 286, 486, 487 
Збаразький М. 93, 94 
Збаразький Ю. 192, 556, 557, 560, 561, 

583
Збаразький Я. 255 
Збаразькі 77, 91,112, 421 
Зборовський С. 252 
Зебжидовський М. 37,96
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Зизаній Л. 55-59, 140, 149-153, 155- 
158, 612, 651 

Зимин А. А. 154, 659 
Зиновіїв К. 129 
Злотницький Т. 389-395 
ЗозулякЮ. 92
Золчовський (Яблонський?) С. 400 
Зонара І. 143,147,148,152 
Зубович Білаш М. 278 
Зубовичі (Білаші) 278 
Зубцевські 101

Ібрагім-бей Сулешов 428, 429
Іван (єпископ) 77
Іван (міщанин) 344
Іван IV Грозний 445
Іванов А. 442
Іванов П. 389
Іванович Л. 303
Іванович М. 299
Іванович П. 205
Іванович Ф. 256
Івашковський А. 458
Ігнатій (ігумен) 248
Ігнатій (патріарх) 143,152, 440-442
Ігнатій (старець) 440-442
Іларіон 156,160
ТльницькийІ. 400
ІналджикГ. 659
Іоанн 52
Іоанн Цімісхій 143,148,155,156 
Іов Залізо 253
Іполитович П. 31, 471, 474, 475, 477, 

479-481, 483, 484, 538, 619 
Ісаєвич Я. Д. (Исаевич Я. Д.) 40, 48, 

53, 54, 97, 98, 120, 243, 421, 444, 
448, 453, 459, 463, 582, 651, 659 

Ісайковський 384
Іскендер-паша 89, 385, 495-498, 501-

503, 506, 507, 509-512, 514

ЙовжиковичЯ. 314

Каленик 405 
Калина Ф. 321 
Калиновський В.-А. 389, 502 
Калиновський С. 577 
Кальнофойський А. 167, 267 
Каманін І. (Каманин И. М.) 375, 376,

575, 587, 659 
Карачинский А. Ю. 225, 659 
КардашП. 659 
КасименкоО. 412
Каспар Граціані 374, 385, 487, 495,

496, 498, 500-503, 506, 514 
Касьянов Г. В. 13,17-20,659 
Катерина II 562 
Качковський О. 400 
Кашуба В. М. 50, 663 
КелгонК. 17 
Кизаревич Ф. 306 
Кизим Б. 299, 301, 487, 574 
Кирило (один із засників слов’ян.

писемності) 143 
Кирило (уставник) 343, 349 
Кисіль А. 210, 211, 303, 317, 326, 327, 

600, 602 
Кияшко В. Я. 482, 663 
Кішка С. 248-253, 262, 617 
Кленович С. 22 
Климент VIII 220,221 
Климентій 343 
КлінічБ. 205 
КлішаЯ. 321 
КобаС. 133,652 
Коберницький М. 128 
Козаченко А. 412 
Козики 91 
Козинські 91 
Козьма Празький 65 
Колосова В. П. 51, 53, 659, 660 
Колпитовські 96 
Колудзький 361, 362 
КолушкевичГ. 364 
Коммендоні Я. Ф. 61 
Комулович (Комулео) А. 220, 221 
КонГ. 18
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КонашевичЛ. 463
Конецьпольський С. 113, 266, 267,

271, 319, 388, 399, 448, 449, 509,
561, 584 

Кононович-Горбацький Й. 462 
Константан 148,157 
Константин VII Порфірородний 152-

155
Константан VIII 143,148, 155 
Константан Великий 155,156,159 
Контаріні 61 
КонтарініА. 241 
Контаріні С. 241 
КоншаБ. 285, 286, 288-292, 577 
КоншаЖ. 103,391,577 
КопернікМ. 540
Копинський І. 31, 53, 191, 192, 299, 

306, 307, 319, 459, 460, 471, 473,
474, 477, 479, 481- 483, 488, 538,
544, 619

Копистенський 3. (Копыстенский 3.) 
140, 145-150, 155, 157, 158, 161,
167, 170, 293, 294, 300, 301, 305,
306, 335, 337, 338, 612, 651 

Копистенський М. 10 
Копистенські 92 
Копичинський А. 302 
КордашовО. 557,560 
Корецький С. 222, 231, 236, 241, 242, 

495, 502 
Корецькі 91
Корзон Т. (Коггоп Т.) 499, 500, 668 
КорицькийМ. 283 
Корнієнко В. В. 224, 376, 587, 657 
Королюк В. Д. 412, 660 
Короткий В. Г. 208, 660 
Корсак М. 299 
Корсак Р. 293 
КорченинІ. 247
Косий І. 248-250, 252, 253, 582, 617 
Косов С. 167, 458, 459 
Костенецький К. 51, 54 
Костжевський Я. 389, 400

Костомаров М. (Костомаров Н. И.) 31, 
660

Кот Сергій 659 
Кот Станіслав 23 
Котляр М. Ф. 665 
Кошка Жоравицький М. 96 
Кошка Жоравицький Я. 94, 96 
КощицьЯ. 247 
Коялович М. О. 31, 660 
Кравченко В. М. 664 
Кранх-старший Л. 61 
Красенські 92 
Красіньський Я. А. 74, 328 
Кревза Л. (Кге\Ува Ь.) 143, 151, 152,

653
Кресін О. В. 377, 660 
Кресіна І. 13-17, 660 
Кривоблоцький (Кривобоков) А. 308, 

415
Крикун М. 92, 162, 483, 658, 660, 664 
Кримський С. 21, 660 
Крип’якевич Т. 40, 354, 376, 412, 660 
Кромер М. (Кготег М.) 66, 68, 74,142, 

148, 653 
Крупецький А. 244, 245, 549 
Крутаевич Г. 247-250, 252, 253, 255,

256, 617, 651 
Крушинський І. 352 
Кудиновський А. 309 
КузкаГ. 312 
Кузмінський Ф. 315, 317 
Кузьмук О. С. 268,472,660 
КуксинаЕ. 661 
Кулага Д. 290 
Кулаковський П. 73, 660 
Куліш П. (Купиш П. А.) 32, 33, 200, 

411, 415, 434, 591, 651, 660 
Куницький Г. 311, 312 
Кунцевич Й. 85, 204-206, 549, 586 
Курбатов І. 444 
Курнікова І. В. 256, 258 
Курцевич Булига Я. (І.) 88, 405 
Курцевич-Коріатович І.-Й. 31, 193, 

454, 471,472, 474, 475, 477, 479-
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П. М. Сас. Витоки українського націотворення

483, 533, 538, 540, 544, 564, 565, 
571, 585, 586, 588, 589, 592, 593, 
595, 596, 619, 620 

Курцевичі 101 
КухевичД. 312 
Кучкович І. 82-84, 249, 582

Лазар 255
Лазаревський О. (Лазаревский А.) 179,

248, 257, 655 
Лазаренко А. 292, 295 
Ланцький 417, 418 
ЛацнийЯ. 112 
Леонтій 193 
Леонтьев 3. 433 
Леопольд 231
Леп’явко С. 220, 221, 246, 355, 660 
Лепесовицькі 96
Лєщинський В. 535, 563, 565, 571, 

578, 579 
ЛикоС. 79,80,93,179 
Липський А. 486
Литаврін Г. (Литаврин Г. Г.) 153-155,

660
Литвинов В. Д. 50, 52, 61, 69, 331, 486, 

660-662
Литвинов-Мосальський А. 199, 560 
Лихачев Д. С. 52, 56, 560, 661 
Ліпський А. 228, 229, 418, 486, 487, 

518
Лісовий В. С. 21, 661 
Лобе М. 225, 226, 659 
Лобода 383 
Лобода Г. 219
Ловіцький Я. 356, 406, 418, 578 
Лодиженський О. 420, 421 
ЛомницькийВ. 349 
Луї XIII 234, 235 
ЛукарісК. 459 
Лукашевич П. 255
Лукашевич Я. (ІлікаБгеадгісг І.) 556,

668
Любенський С. 173, 328, 340 
Любомирський С. 231, 271

Людовик XIII 522 
Людовізі 535, 590, 592, 593 
Лютер М. 12, 61
Лянцкоронський (Лянцкорунський) П. 

171,172
Лясота Е. 117, 127, 218, 239, 360, 364, 

369, 423, 423, 566, 651 
Лях С. Р. 378, 661 
Львов 441

МаєвськийВ. 515
Маєвський P. (Majewski R.) 378, 499, 

502- 505, 507, 508, 512, 514, 523, 
525, 668 

499, 502-504 
Мазепа І. 16
Мазер К. П. 133, 491, 550, 659 
Макарій (Булгаков) 31, 464, 472, 473,

476, 478, 482, 483, 487, 657, 661, 
666

Макарій III 167,168,188, 264 
Макіавеллі Н. (Макиавелли Н.) 137,

651
МаковськийТ. 575 
Максиміліан 221, 231 
Максимович М. А. 249, 255, 261, 411,

661
Максимович Смежко Д. 205 
Мандрика 112
Мансуров П. 116, 117, 120,121,124 
Марія Медичі 227 
Маркович А. 205
Маркон (Марконне, Марконес, Мар- 

коннет) О. де 223, 233-243, 543 
Марочкін В. П. 497, 661 
Мартянович Д. 295,349 
Марфеєвич Чарновський 3. 205 
МархоцкийН. 661 
Масенко Л. 77,667 
Масненко В. 13,20, 661 
Матвій 302 
Матвій II 229
Матчин С. 426-429, 515, 517, 577 
Мацьковський А. 186

678



Покажчик імен

Мачоха М. 294, 349 
Медведев И. П. 70, 661 
Мединський 253 
Медынский Е. Н. 99, 661 
Меланхтон Ф. 61 
Мелетинськиий Є. 329 
Мелетій 493 
МелешкоЮ. 210 
Мельниченко В. Ю. 256 
Менглі-Гірей (Миндикерей) 170 
Мефодій 54,143 
Мехмед-паша 403, 507 
Меховіта (Меховський) М. 142 
Мещерський Т. 182 
Микита 343 
Микитась В. Л. 40, 653 
МикитинІ. 199
Микола Хрусоверх (Хрисовер) 143, 

148,157 
Милований Б. 442, 445, 446 
Мировицький В. 577 
Миронович М. 286 
Михаїл (Михайло) 147,149,157 
Михайло 343
Михайло Дмитрашко 229, 256, 414 
Михайло III (Михаїл) 143,151,156 
Михайло Федорович 11, 35, 40, 166, 

183, 185, 191, 192, 194-199, 411- 
413, 419, 422-430, 432, 436, 438-
440, 442-448, 452, 482, 543, 552,
553, 557-559, 577, 591 

Михайло Хоробрий 249, 256 
Михайлович М. 575 
Михайловичі. 53
Мицик Ю. (Мыцык Ю. А.) 40, 89, 171,

176, 207, 291, 333, 390, 490, 524,
528, 538, 555, 561, 582, 583, 601,
650-652, 661, 664 

Мицько І. 3. 36, 450, 472, 483, 661 
Мишка А. 94 
МишкаМ. 582 
МишкаМ. (каштелян) 94 
Мишка Холоневський М. 348, 350 
Мітла І. 268-270,559

Множинська Р. В. 61, 661 
Могила П. 24, 161, 167, 169, 192, 263, 

266, 267, 303, 305-307, 311, 315, 
319, 320, 440, 458-463, 486 

Мойсеєвич Жлукта Л. 205 
Мойсієнко В. М. 255, 650 
Молларт 512 
Молчанов В. 577 
Морозов Б. 433 
Мстислав Володимирович 152 
Мужиловський А. 207, 280, 283, 284, 

291, 361, 544, 545, 547, 548, 561,
562, 582, 583, 588, 589, 607 

Мужиловський І. 244 
Мужиловський С. 544 
Мурзабек-ага 516 
Мыльников А. С. 65, 661 
Мюллер Л. 155 
Московський В. 521, 522

Навроцький В. 21, 661 
Нагельський М. (Иа^еївкі М.) 86,

249, 296, 457, 650, 669 
Наливайко Дем’ян 53 
Наливайко Д. С. 61, 662 
Наливайко Северин 78, 79, 114, 117, 

118, 219, 221, 246, 355, 369, 383 
Наливайко Сергій 335, 662 
Невер де 222-224, 227-229, 231, 232, 

235, 237-242, 543 
Негалевський В. 52 
Нектарій 120-122
Йєменський О. (Неменский О. Б.) 37,

38, 208, 662 
Немирич С. 272, 387 
Неофіт 450, 482, 485 
Нестор 142 
Несторович С. 205
Нємцевич Ю. (№етсетосг І.) 498,

499, 561, 655, 669 
Никифор (член Острозького гуртка) 53 
Никифор (патріарх) 156 
Никонович Козел К. 205 
Ничипор 423
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П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Німчук В. В. 52, 53, 55, 58, 662 
НічикВ.М. 50,69,486,662 
Новохатко О. В. 428, 431, 443, 662 
Носова Г.Ю. 21, 662 
Нудьга Г. 128, 662 
НужнийГ. 262

Обалковський Б. 76, 283, 418, 437, 490,
529, 530, 531, 533, 535-537, 553, 
556, 559, 563-565, 569-571, 573, 
578-581, 583, 619 

Оболенський Д. 155 
Оборницький 556, 557, 559, 560, 563- 

565, 567-574, 577, 579, 589 
Образцов А. Ф. 183,185 
ОгінськийБ. 532 
Одинець І. 272
Одинець П. 360, 389, 420, 422, 423, 

425-429, 431-436, 438-446, 449, 
553

ОжгаП. 178,505,507 
Озеров 3. 183
Окиншевич JI. 354, 355, 662
Оклинський Ю. 352
Окша-Радошевський Б. 262, 282., 300
Оладьїн М. 426, 427
ОлеарійА. 444
Олег 143
ОлексенК. 255
Олексій Михайлович 431, 433, 441 
ОлельченкоФ. 255 
Олена 154,156
Олешко Ф. Т. 286, 289, 507, 512, 513, 

516, 523 
Оличанка Вороніна О. 255 
Ольга 143,148,150,153-157, 613 
Онишкевич (Оношкевич) В. 315, 317 
Оношенко О. 255, 256 
Опалінський Е. (Opalinski Е.) 83, 90, 

91, 210, 326, 408, 409, 572, 669 
Опалінський JI. 231 
Опарина Т. А. 9, 38,183, 662 
Опошко 356 
ОпралкоБ. 203

Орендаренко 308 
Оржельський С. 328 
Оріховський С. (батько) 61 
Оріховський С. (Orzechowski St.) (син) 

22, 40, 61-70, 132, 135, 202, 326,
328, 652, 654 

Орішовський Я. 249, 251, 400 
Орловський П. (Орловский П. И.) 34,

662
ОскеркоП. 253
Осман II 11, 177, 180, 271, 319, 337, 

338, 489, 495, 497, 499, 501, 511, 
529-531, 535, 537, 543, 545, 553, 
569, 573, 579, 583, 591, 616, 620 

Остапович Б. 205 
Осташ Н. JI. 236, 662 
Осташ P. І. 236, 662 
Острозька А.-А. 96 
Острозька Б. 582 
Острозький В.-В. 92 
Острозький К. 96, 246, 275, 276, 335 
Острозький О. 275
Острозький Я. 79, 80, 88-93, 112, 113,

244, 245, 250, 251, 323, 388, 405, 
406, 413, 414, 417, 418, 422, 562,
563, 577 

Острозький Я.-В. 92 
Острозькі 77, 91, 244 
Остророг Я. (Jan hrabi z Ostroroga) 

176-178
Отвіновський C.-I. 113, 178, 403, 507-

509, 511-515, 523 
Отрохимович Д. 236-238, 240, 242, 

243
Отрошенко О. 249

Павло 199 
Павло V 221 
Паво Русин 22
Павлов-Сильванський Н. П. 426, 662 
Павловський 266, 267,319 
Паїсій 451, 452 
Палий А. И. 497, 587, 662, 667 
ПанкевичФ. 291
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Покажчик імен

Панкратьев Г. 442 
Папроцький Б. 252, 328 
Пархоменко В. 155 
ПассароттіА. 602 
Пастуро М. 369, 662 
Патон Б. Є. 659, 664, 665 
Патріці Ф. 64
Пачинський П. 79, 127, 357-363, 365, 

366, 368, 370-373, 404, 406, 409, 
410, 520

Пашковський Л. 272, 286, 312, 400 
Пашковський М. 329-331, 652 
Пашуто В. Т. 190, 666 
Пелешенко Ю. В. 56, 663 
Пелзаск (Реігавяие) 229 
Періньяні Сфорца Б. 227 
Періньяні Сфорца Ж.-Б. 227 
Періньяні Сфорца П. 227 
Петжак Я. (Рівчак І.) 205, 276, 285, 

286, 288, 289, 367, 378, 472, 499,
504, 556, 588, 668, 669 

Петражицький Кулага І. 114, 211, 212, 
308-314, 369, 460, 461 

Петрицій Я. І. 328 
Петро (козак) 255 
Петро (київський козак) 345 
Пилип 198,199 
Плетенецький Є. 293, 304 
Плохій С. (Плохий С. Н., Ріокіїу Б.) 7, 

23-25, 36, 37, 161, 169, 190, 192, 
195, 220, 221, 245, 246, 287, 306, 
321, 468, 471, 535, 663, 669 

ПневськийМ. 400 
ПовченськаА. 261
Подгородецький Л. (Подгородецкий 

Л., РоШюгосіескі Ь.) 222, 378, 403, 
494, 498, 499, 504, 556, 560, 588,
592, 663, 669 

Подскальськи Г. 8, 155, 663 
Пожарський Д. 443, 444 
Полиевкт 143 
Полоцький С. 463 
Полюга Л. М. 52, 663 
Поляновський 508, 509, 512, 514

ПопельІ. 244 
Попель Ф. 244 
Попов Б. В. 21, 663 
Попович М. В. 21, 660, 661, 663 
ПоппеА. 155 
Поражинський 580 
Порохницький Я.-А. 92 
Потій 278
Потій І. 244, 247, 278, 342-347, 349 
Потій Я. 278 
Похилевич Л. 562, 663 
Почановський Щ. 289, 466, 467, 487, 

488
Почаський С. 458 
Прапич Ф. 315, 317 
ПрецлавецьД. 400
Присьолков М. (Приселков М. Д.) 8, 

153,155, 663 
Пронштейн А. П. 482, 663 
Прохаска А. (Ргосішка А.) 378, 499-

501, 669
Птоломей Александрійський 66, 68, 

541
ПузинаО. 320 
Пузини 101 
ПутятаІ. 294
Пух (Пухович) Ф. 312, 314 
Пух Я. 205 
Пучковський Ф. 247 
ПюізієП. 229,235,543 
Пюї Р. де 225, 226 
ПясецькийП. 328

Радзівілл А. 231, 289, 318, 543 
Радзівілл Криштоф І “Перун” 275 
Радзівілл Криштоф II 114, 130, 211, 

212, 275-280, 284, 286, 288, 289,
291, 308, 310-312, 361, 369, 407, 
544-548, 555, 561, 582, 583, 587- 
589, 593, 607 

Радзівілл О.-С. 96 
Радзівілл С. 94 
Радзівілл Я. 403 
Радзівілли 91
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Радошевський Р. 133 
РадуСербан 502 
Радул 229, 242 
РадюкаН. 299 
РамузійП. 68 
Рапов О. М. 151, 663 
Рашба Н. С. (ЯавгЬа Ы.) 87, 378, 494, 

498, 499, 504, 663, 669 
РечинськийС. 206 
Рибаков Б. Н. 142,152,156 
РимшаА. 53
РичкаВ. М. 8,152,155,160, 663 
Рігельман О. 566, 663 
Рішельє 229 
РогатинецьЮ. 97
Рогожин Н. М. 426, 430, 441, 444, 446,

663
Рогоза М. 243, 244, 349 
Романенко Ю. 125, 658 
Романович Щербинін 205 
Романчуков С. 431, 444-447 
Руа Ж. Ж. 369, 663 
Рубенс П. 319 
Рудницький 206
Рудольф II 117, 218, 221, 229, 239, 364, 

423
Ружинський 514 
Ружинські 91 
Русина О. В. 9, 663 
Рутський Й.-В. 203, 204, 206, 207, 209, 

278, 285, 288, 289, 293-295, 302, 
319, 349-352, 477, 532, 533, 547, 
549

Рыбаков Б. А. 142, 663, 664
Рюрик 151
Рябий М. О. 188, 263

СавичЯ. 262
Савченко С. 161,162,184,195, 664 
Сагайдачний (Конашевич) П. 31-35,

37, 39, 76, 106, 115, 119, 124, 173-
177, 179, 180, 183, 223, 224, 234, 
235, 236, 242, 243, 254, 257, 260, 
261, 272, 275, 278-280, 282, 287,

292, 333, 338, 339, 352, 355-364,
366-368, 370-379, 382, 383, 387, 
388, 390-394, 396, 397, 399-401, 
403, 404, 406, 408, 411-413, 417- 
422, 424, 435, 436, 439, 445-447, 
451-456, 463-468, 472, 474-476, 
483, 484, 489, 490, 493, 496, 497,
500, 502, 504, 509-511, 513, 514,
516-519, 523, 524, 531, 535-537,
545, 552, 561, 567, 571, 574, 577,
578, 581, 583, 585-596, 598, 607,
616, 618-620 

СадираС. 509-511 
СадковичБ. 205 
Садковський В. 352 
Садковський С. 352 
Сакович К. 76, 106, 115, 119,120,176, 

206, 260, 338, 339, 453, 454, 456,
464-466, 475, 485, 486, 540, 586,
616, 652 

Салтан О. 549 
СамокишМ. 175 
Самсонов С. 116,117,120,124 
Сангушки 91 
СангушкоА. 96 
Сангушко-Кошерськиий Г. 275 
Санкович П. (Павло з Десни) 480, 

536-538
Сапега Лев 103, 186, 204, 249, 253,

289, 350, 405, 532, 534, 536, 586,
587

Сапєга Лукаш 103 
Сарапович П. 219, 249 
Сас П. М. 78, 105, 126, 129, 175, 213,

257, 353, 664 
Свєшніков Т. К. 358, 665 
Святополк-Четвертинські 101 
СезіГ. де 522 
Семашко О. 246 
Семашко Янович 290 
Сеник С. 202, 664 
Сергій 148,149,157 
Сергійчук В. 355, 664 
Середа А. 76, 664

682



Покажчик імен

Середа Г. 347, 348, 664 
Сєраковський С. 528 
Серчик В. (8егсгук Wl.) 38, 378, 556,

669
Сигізмунд-Август 72, 80 
СигізмундІ 64, 111, 171 
Сигізмунд ПІ 7-11, 31, 34, 76, 78, 80, 

86, 93, 95, 96, 105, 111, 114, 115, 
118, 177, 179, 207, 219, 221-223,
227, 228, 232, 233, 236, 240, 244,
245, 249, 255, 256, 258, 262, 271,
273, 274, 279, 280, 282-287, 290,
293, 303, 306, 308-310, 313-315,
317, 319, 320, 324, 333, 351, 352,
356, 357, 365, 374, 379-389, 396,
403, 404, 417, 419, 421, 434, 435,
448, 450, 457, 465, 466, 480, 483,
487, 488, 490, 494, 496, 498, 500,
502, 504, 506, 507, 509, 517, 519,
520, 523-539, 551-554, 556, 557,
559, 561, 562, 568-572, 574, 581,
583-589, 591, 592, 594-598, 619-
621

Сидоренко О. Ф. 564, 664 
Симеон 349 
Сирин К. 255
Сисин Ф. (Бувуп її. Е.) 21, 22, 24, 40, 

71,120, 421, 444, 448, 651, 664, 669 
Сисиній 148, 157 
СичовМ. 257
Скабський (Скапський) 3. 296, 297, 

298
Скидан К. 322, 323 
Скиліца 152 
СкирмонтІ. 206 
Скіпано М. 232 
Скорина Ф. 55 
Скумін Тишкевич Я. 210 
СлабінГ. 193 
Слабченко М. 354, 664 
СластіонО. 506 
Сласький 519,' 524 
СлуцькийО. 577 
СмітЕ. 12,17,18, 44, 45, 664

Смолш В. А. 22, 36, 355, 433, 472, 497,
664

Смотрицький Г. 53 
Смотрицький М. 24, 31, 37-39, 53, 55, 

140, 164, 204-209, 212, 270, 279,
280, 283, 284, 286, 302, 323-325,
327, 335, 336, 337, 361, 465, 471-
475, 477-481, 483, 488, 531-533,
538, 561, 562, 585, 587, 614, 616,
619, 654 

Смотрицький С. 53 
Собакш С. 557-560, 564 
Собеський Я. (8оЫез1а I) 173, 175, 

176, 286, 288, 289, 328, 542, 571, 
597, 598, 654 

Созон 293
Соляник М. 285, 299, 301, 303 
Сом О. 417, 513 
СосшвськаМ. 77 
Софонович Ф. 664 
СпешньовБ. 115, 117-119 
Спиця С. 205 
СпицяФ. 205 
СтавськийВ. 390
Старовольський Ш. (81агоА№о№ Бг.) 

72-75, 170, 172, 173, 175, 328, 603,
654

СтасенкоХ. 356
Степанков В. С. 22, 36, 355, 433, 472,

497, 664 
Стефан Баторш 75, 354, 383 
Стефашв 3. 376, 660 
Стефанович Б. 205
Стороженко А. В. 77, 128, 249, 251, 

375, 390, 665 
Стороженко I. С. 665 
Стратш Я. М. 52, 69, 486, 662 
СтрибшьО. 577
Стрийковський М. (Зйтукохувй М.)

142,143,170,172, 654 
Струкевич О. К. 13, 665 
Струсь 502 
Струсь М. 80 
Струсь Ю. 82-85,249
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77. М. Сас. Витоки українського націотворення

Струсь Я. 128
Сувара Ф. (Suwara F.j 472, 499, 501,

502, 504, 505, 507, 510, 511, 526, 
527, 669, 472, 499, 501, 502, 504,
510, 511

Сулейман І Пишний 72, 80, 111, 226, 
499

Суша Я. (Susza J.) 324 

Табор О. 247
Тазбір Я. (Tazbir J.) 23, 90, 325, 669,

670
Тапі I. (Tapie V.-L.) 23, 222, 227, 235, 

669
Тарнавський П. 231 
Телесов A. 557, 558 
Телєгін Д. Я. 358, 665 
Терентій 53 
Теренцій 586 
ТерлецькийК. 246 
Терлецький Я. 246 
Тимофій 453 
Тирновський Є. 51 
Тисаровський О. 10 
Тискиневич Г. (Каневець Г.) 246, 348, 

405
Титлевський М. 177 
Титова О. М. 358, 665 
Тихомиров М. Н. 186,665 
ТичинськийГ. 22 
Тиша Биковський В. 577 
Тиша Биковський Ф. 577 
ТишкевичЯ. 306, 457, 458, 502 
Тишковський К. (Tyszkowski К.) 223,

232, 670 
Товстий I. 299
Толочко О. П. 152,170,173, 665 
Толочко П. 71, 665 
Топоров В. Н. 327, 665 
Торрес Д. де 201 
Траханіотов Н. 442, 445, 446 
Третьяков П. 115
Третяк Ю. (Tretiak J.) 38, 271, 499-500,
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ

В книге изучены зарождение украинской национальной идентичности раннего 
Нового времени, а также восстановление высшей церковной иерархии Киевской мит
рополии в начале 1620-х годов. Первая часть исследования посвящена проявлениям 
процесса нациогенезиса в украинском обществе первой половины XVII в. Автор дан
ной монографии исходит из того, что нацией становится этническая общность с раз
буженным политическим сознанием широких социальных слоев. Исторически нация 
возникает как сформированный после революции печатного станка образ жизни 
этноса, представители которого достигли уровня политического осознания своих наи
более важных общих интересов, имеют чувство, а также жизненную потребность 
принадлежать к своей уникальной культурно-исторической и политической общности. 
Начало возникновения нации стимулируют глобальные для этноса потрясения (социа
льные, политические, религиозные, военные), если они актуализируют для него цели 
свободы и освобождения, потребность в единении сил ради достижения этих и других 
глобальных целей, а также четкая относительно этого настроенность социума на 
оптимизм и веру.

Нация возникает на определенном уровне развития цивилизации и культуры, ког
да общество начинает испытывать на себе влияние интенсивных форм культурной 
коммуникации, что позволяет при благоприятных условиях сформировать у предста
вителей определенного этноса комплекс устойчиво усвоенных идей и представлений 
о собственной общности как интегральной культурной целосности, а также вырабо
тать стереотипы политического, исторического и правового сознания, объединяющие 
и сплачивающие людей. Роль катализатора нациогенезиса выполняет как фактор 
сплоченности и солидарности людей перед лицом общей опасности, так и групповой 
оптимизм, охватывающий значительную часть общества, или же целый этнос (актуа
лизированные морально значимые примеры и образцы, свершения, победы и триум
фы, которые были в его историческом прошлом и есть в настоящем, а также осозна
ние людьми высокой цели и светлых перспектив, зажигающих социум энтузиазмом 
и верой).

Нация в период свого зарождения не сразу мобилизует все свои социальные 
ресурсы, причем политически активные слои населения, втянувшиеся в процесс 
нациогенезиса, вследствие тех или иных обстоятельств в дальнейшем могут сойти 
с исторической арены, передав свою эстафету другим социальным стратам. С этим 
связаны циклические колебания уровня национального самосознания. Для людей, осо
знавших себя членами определенной нации (чему в значительной степени способству
ет их образ жизни), открывается горизонт самоидентификации с опорой на свободу 
выбора. Для них существует потребность жить в данном конкретном обществе, удов
летворять свои культурные запросы и пользоваться определенными экономическими, 
политическими и юридическими правами, сущность и возможность воспользоваться 
которыми со временем изменяются. Люди с национальным самосознанием имеют 
пихологическую потребность в тесных связях с родимым краем, для них существен
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ными являются переживания любви к его природе, воспоминания детства и т. п. Если 
же они меняют религию, эмигрируют, пользуются чужими языками, или же надолго 
оказываются под иностранной оккупацией, то, как правило, не утрачивают чувства 
национального.

После объединения большинства украинских земель в составе Короны Польской, 
происшедшее вследствие Люблинской унии 1569 г., представление украинцев (в исто
чниках выступают преимущественно под терминами “русины”, “руський народ”) 
о масштабе своей этнической общности стало более емким, углубилось осознание ими 
своего отличия от других народов, в том числе восточнославянских. Русины- 
украинцы понимали свою этнополитическую и ментальную отдельность относительно 
русинов-белорусов, а также “русских людей” Московского государства (последних 
в Украине воспринимали как иностранцев, обозначая терминами “москва”, “моска
ли”). В течение первой половины XVII в. в определенных кругах украинского общест
ва, особенно в среде православного духовенства, просившего царскую “милостыню”, 
наблюдалась тенденция к росту положительного отношения к Московскому государ
ству и идеализации его власти. Некоторые православные иерархи выдвигали идею 
исторического родства руського народа Речи Посполитой и единоверцев -  православ
ных Московского государства, а также вынашивали тайные планы относительно пере
хода определенной части православных подданных польского короля под власть 
московского царя.

Зарождению процесса нациогенезиса в среде украинского этноса предшествовали 
сущностные изменения в духовной культуре, мировоззрении и самосознании, которые 
еще в XVI в. коснулись представителей просвещенных слоев общества. Эти измене
ния проявлялись в форме постсредневековых образцов мышления, мировоззрения 
и поведения. Прежде всего речь идет о ренессансно-гуманистической тенденции 
в культуре, политических воззрениях, а также проявлениях Реформации на местной 
почве. Со всплеском в украинском обществе религиозной борьбы, спровоцированным 
подписанием Брестской церковной унии 1596 г., оказались расшатанными старые 
и родились новые системы идентичности в среде вероисповедной общности руського 
народа, разделенной на православных и униатов.

Однако всего этого было недостаточно, чтобы принципиально изменить этничес
кое самосознание украинцев и направить его в русло процессов, связанных с возник
новением нации. Тем не менее, в первой половине XVII в. на определенной части 
украинской этнической территории, прежде всего Поднепровье (находилось в составе 
Киевского воеводства, которое вместе с Брацлавским воеводством рассматривались 
современниками как Украина в узком значении этого термина) сформировалась соци
ально-политическая реальность, которая по существу превратилась в активную фор
мотворческую зону национального. Подобное стало возможным благодаря наличию 
здесь молодого, жизнеспособного, чрезвычайно деятельного и нацеленного на свобо
ду сословия -  запорожского казачества, вобравшего в себя активных, предприимчи
вых и смелых выходцев из разных социальных слоев населения. Казаки осознавали 
себя свободными людьми, рыцарями, которые ведут специфический образ жизни, 
добывают себе “казацкий хлеб” саблей, защищают родную землю и христианский мир 
от “врагов Святого Креста”, а также покровительствуют Православной церкви. Как

694



Краткое изложение содержания

люди Степи, они успешно боролись против татарских нападений, опираясь на ресурсы 
земледельческой цивилизации и передовые для своего времени вооружение и воен
ную тактику (украинское казачество усвоило также определенные элементы культуры 
Востока). Запорожцы поднялись к цивилизационно значимой в то время практике 
судостроения. Имея свой военный флот, они были также людьми Моря. Казаки не 
только успешно противостояли мощи Османской империи в бассейне Черного моря, 
но и открывали для себя мир и культуру других народов, неведомый патриархальным 
жителям суши.

Бурное увеличение численности казачества в первые десятилетия XVII в., которое 
охватило десятки тысяч людей из разных уголков украинских земель, фактически 
представляло собой массовое социально-политическое движение за социальное осво
бождение, свободу личную и экономическую, вольную жизнь без господ с опорой на 
собственные силы и самоорганизацию. Имея своим корпоративным “гнездом” Запо
рожье, казаки включились в своеобразную запорожскую Реконкисту, в ходе которой 
“отвоевывали”, собственно утверждали новый казацкий порядок на территории волос
ти -  прежде всего Киевском воеводстве, где были структуры власти Речи Посполитой. 
Казацкое социально-политическое движение неизмеримо усиливалось вследствие су
ществования протогосударственного политического института -  Войска Запорожско
го. Ведь на практике запорожская власть не только контролировала казацкие владения 
на Запорожье, но и имела большое влияние на различные социальные слои населения 
(прежде всего Киевщины), приучив его к выполнению в пользу Войска Запорожского 
определенных повинностей и налогов, казацкому правовому порядку и социально- 
экономическим отношениям без внеэкономического принуждения. Запорожская 
власть регулярно контактировала на политическом уровне с польской властью, 
требуя от нее, в частности, соблюдения конфессиональных прав православных 
в Речи Посполитой, уравнения казаков в важнейших политических правах с шляхтой 
(в частности, требование их допуска к участию в выборах польского короля). Войско 
Запорожское принимало иностранных послов, посылало свои посольства к иноземным 
государям, подписывало международные договоры.

Согласно приблизительных подсчетов, в первой половине XVII в. численность 
казаков, живущих прежде всего на Киевщине и Брацлавщине, составляла по крайней 
мере 50 тысяч человек. С учетом ихних семей численность казацкого населения могла 
равняться примерно 210 тысячам человек, то есть 21 % от общей численности жителей 
этих земель. Если численность казацкого населения сравнить, например, с уровнем 
заселенности Киевского воеводства того времени, то удельный вес казаков и членов их 
семей составит около 40,2 % от всех жителей Киевщины. На самом деле казаков могло 
быть больше. Некоторые современники оставили сведения, судя по которым в Украине 
насчитывалось около 140 тысяч казаков. Хотя эти данные слишком преувеличены, од
нако они отражают непосредственное впечатление современников о громадном множе
стве казачества в Украине. Как бы то ни было, однако казаки в своем регионе прожива
ния, прение всего на Поднепровье, имели значительный удельный вес среди местного 
населения. На этой территории они были наиболее многочисленными среди социаль
ных слоев, представители которых принимали активное участие в политической жизни 
(для сравнения: на Киевщине численность шляхты составляла лишь 2,7 % от населения
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региона). Отсюда понятно, что казачество как социальное сословие с особым образом 
жизни, политической культурой и системой ценностей сыграло колоссальную роль в 
нациогенезисе украинцев.

В институционном отношении Войско Запорожское базировалось прежде всего на 
общей казацкой раде, основанной на принципах прямой демократии, а также гетманс
кой власти. Вместе с тем в конце второго десятилетия XVII ст. П. Сагайдачний и его 
приверженцы из числа “старинных казаков”, прежде всего ветеранов, придерживав
шихся рыцарского образа жизни и выступавших хранителями запорожской системы 
ценностей, предприняли попытку изменить модель казацкого устройства. Согласно 
положений реформы, за которую они выступали и даже временно реализовали в прак
тике политической жизни Войска Запорожского, ликвидации подлежал институт общей 
казацкой рады с его принципом прямой демократии. Ему на смену должна была 
придти система сословно-представительской демократии, расчитанная только на 
старинных казаков.

Такая реформа казацкого устройства отражала интересы тех запорожцев, которые 
считали себя социальной и политической элитой своего сословия и хотели иметь более 
действенный властный контроль над казаками. Как ожидалось, это позволило бы им 
придти к соглашению с польской властью и занять достойное место в политической 
системе Речи Посполитой. Между тем попытка устроить 10 тысяч старинных запорож
цев на государственную военную службу Речи Посполитой потерпела неудачу, что по
дтвердило подписание польско-запорожского Роставицкого соглашения 1619 г., пред
ставлявшего угрозу сословным интересам всего казачества. Неудача с учреждением 
“казацкого парламентаризма” была вызована, с одной стороны, игнорированием рефор
маторами -  старинными запорожцами -  интересов широких слоев казачества, а также 
существующими планами социальной чистки показачившихся крестьян и мещан, 
а с другой стороны -  нежеланием шляхты лишиться своей политической монополии 
в государстве. Вместе с тем возникновение политического института на принципах 
представительской демократии, несмотря на его социально узкий профиль и непродол
жительное время существования, стало значимым явлением казацкой демократии. 
Упомянутый политический институт возник в благоприятной для его зарождения 
запорожской среде, которая стремительно росла количественно и в которой про
исходили процессы социально-политической структуризации. Этот политический 
эксперимент, возникший вне политической системы шляхетской Речи Посполитой, 
является замечательной страницей в истории отечественного парламентаризма.

Если конфессиональная борьба в Украине после Брестской церковной унии 
1596 г. происходила в орбите этнорелигиозного сознания и путем обновления послед
него, а также введения в контекст этой борьбы требований и лозунгов политического 
характера двигалась в сторону формирования политического сознания руського 
народа, то казацкое движение, о котором идет речь, напрямую мобилизовало в новую 
социальную и политическую общность запорожцев тысячи людей из разных уголков 
украинских земель, в том числе и не этнических украинцев.

Запорожцы уже в конце XVI в. заявляли о своей принадлежности к християнству 
и рассматривали борьбу против турок и татар сквозь призму глобального противобор
ства христианского и мусульманского миров. Отражением такой политики Войска
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Запорожского явилось подписание в апреле 1618 г. запорожскими послами и органи
заторами Лиги христистианской милиции определенного договора, предусматривав
шего участие 60-тысячного казацкого войска вместе из силами европейских государей 
в крестовом походе против Османской империи. Хотя этот поход не состоялся, однако 
соответствующие дипломатические переговоры и подписанные документы так или 
иначе наглядно продемонстрировали завоеванный запорожцями международный ав
торитет в борьбе против Турции, а также политический вес и военную силу Войска 
Запорожского, с которыми считались политики в Европе того времени.

Казаки, причисляли себя к руському народу и отличались довольно значительной 
религиозной ревностностью. Они делали материальные пожертвования в пользу Пра
вославной церкви, занимались благотворительной деятельностью, ради спасения души 
освобождали пленных христиан из неволи. Запорожцы рассматривали православное 
вероисповедание как критерий деления на “своих” и “чужих” и фактически руко
водствовались им в своей деятельности, объективно направленной на мобилизацию 
украинского населения в политически сплоченную общность. Они прибегали 
к репрессиям, чтобы не допустить распространения унии прежде всего среди право
славных жителей Украины.

Казаки были членами достаточно открытого для представителей всех сословий 
украинского общества своеобразного социального и политического “клуба”, они 
пользовались инструментами власти, которыми располагали государства того време
ни, а казацкий строй в Украине реально приобрел значение альтернативы политичес
кому режиму и системе власти шляхетской Речи Посполитой. Благодаря всему этому 
и стало возможным начало движения к мобилизации украинской этнической общнос
ти в политическую общность, то есть нацию. Ведь у значительной части представите
лей социально и политически активного населения Украины формировалась особен
ное политическое сознание, ментальность, система ценностей, характеристический 
психотип, а также утвердился специфический образ жизни, чуждый грубым формам 
экономической несвободы и социального угнетения, характерным для других 
регионов Речи Посполитой. В формообразующей зоне национального, возникшей 
в Поднепровье в первые десятилетия XVII в., родились политические мобилизующие 
социально-политические ориентиры и идеалы, так или иначе влияющие на население 
других украинских земель.

Несмотря на то, что украинская шляхта, в отличие от запорожцев, входила в за
крытый сословный политический “клуб” -  принадлежала к “политическому народу” 
Речи Посполитой и не могла опереться на собственное отдельное государство русько- 
го народа, она имела выразительные черты руського самосознания, в том числе регио
нальный патриотизм и православное вероисповедание (впрочем, часть украинских 
шляхтичей поддержали унию, немало их перешли в католицизм, а также протестантс
кие конфессии). Шляхтичи как социальная элита украинского народа не смогли реа
льно возглавить движение за конфессиональную свободу православных в Речи Поспо
литой. Не было и речи о массовой поддержке украинской шляхтой чуждого ей с точки 
зрения сословных политических, социальных и экономических интересов казацкого 
социально-политического движения. Тем не менее это не помешало многим небога
тым шляхтичам сделать блестящую карьеру в Войске Запорожском. Трудно переоце
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нить роль представителей шляхетства, в том числе католического вероисповедания, 
в становлении гуманистических, реформационных, а также политико-правовых 
ориентаций этнического сознания и культуры украинцев, оказавших определенное 
влияние на зарождающееся украинское национальное самосознание раннего Нового 
времени. В этом отношении немаловажной была также роль городского сословия 
Украины -  мещанства, прежде всего членов братских организаций. Впрочем, “звезд
ный час” этого сословия в процессах нациогенезиса в рассматриваемый период 
еще не пробил.

Существенным элементом зарождающегося национального самосознания украин
цев было историческое сознание, которое питалось идеализированным и мифологизи
рованным опытом прошлого, доброй “стариной”, исторической традицией. Уже 
в конце XVI в. Киевский католический епископ Иосиф Верещинский сформулировал 
мысль о том, что население Украины является отдельным “украинским народом”, мо
ральной основой которого выступают христианские ценности и высокие гражданские 
добродетели. В понимании И. Верещинского, украинский народ представлял собой 
целостную этноисторическую и этнокультурную общность, отличавшуюся общей су
дьбой, героизированным, былинным древнерусским прошлым и современным писате
лю образом жизни, глубокий отпечаток на который наложила турецко-татарская угро
за. Эта концепция не получила поддержки в руських интеллектуальных кругах конца
XVI -  первой половины XVI в., разделенных прежде всего на приверженцев Право
славной и Униатской церквей, которые ожесточенно боролись за культурно
историческое и конфессиональное наследие руського народа.

Православные авторы первой половины XVI в. разрабатывали те или иные аспек
ты церковной истории с тем, чтобы дать ответы на актуальные для них вопросы рели
гиозной борьбы в Украине. В частности, 3. Копистенский и Л. Зизаний представили 
схемы христианизации Руси в несколько этапов, начиная от легендарных времен Анд
рея Первозванного, чем обосновывалась идея почетного места руського народа среди 
христианских народов. Использование в их трудах известий о князях-крестителях Ру
си -  Аскольде и Дире, княгине Ольге и князе Владимире создавало глубокую проек
цию в историческое прошлое, сфокусированное на Константинопольском патриарха
те, что не только давало аргументацию православным в конфессиональной борьбе 
с униатами, но и формировало представление у современников о перетекании величе
ственного и морального из древнерусского наследия в актуальный для них сегодняш
ний день, укрепляя их в мысли о неразрывной исторической и духовной связи всех 
поколений руського народа.

Православные книжники и идеологи выдвинули также другие идеи, направленные 
на обновление этнической идентичности руського народа в сторону зарождения наци
онального самосознания. Так, речь идет об идее, согласно которой в 1620 г. по воле 
Провидения произошло возрождение Руськой церкви от священного источника хрис
тианской веры -  Священного Богохранимого Г рада Иерусалима, а Киевская правосла
вная митрополия получила собственный Руський Иерусалим -  Киев. В конкретно
исторических условиях конфессиональной борьбы в Украине первой половины
XVII в. сформулированные на основе исторического знания (в значительной степени 
мифологизированного) версии о крещении Руси в глубокой древности Руським Апос
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толом и руськими князьями, идеи возрожденной чудесным образом от Иерусалима 
Руськой церкви и Киева -  Руського Иерусалима выводили носителей украинского 
этнического сознания на уровень политической самоидентификации. Усилиями отече
ственных авторов первой половины XVII в., прежде всего К. Саковича, И. Борецкого, 
М. Смотрицкого, 3. Копыстенского родилась мифологема героев-запорожцев -  защи
тников Православной церкви и всего христианского мира от врагов “Святого Креста”, 
потомков княжеских дружин времен Киевской Руси. Эта мифологема давала русинам- 
украинцам чувство силы, собственного достоинства и являлась моральной опорой для 
участников движения за конфессиональную свободу православных. В рассматривае
мый период большое влияние на политическое сознание участников этого движения 
имела также своеобразная национальная идея руського народа. Идеологи выводили ее 
из естественного права, исторической, правовой и политической традиции руського 
народа. В этой идее на первом плане было концептуальное обоснование свободы, ко
торая толковалась как неотъемлемое право руського народа на православное вероис
поведание, подтвержденное различными привилегиями и правовыми актами Польско- 
Литовского государства, а сам руський народ объявлялся равноправным народом- 
основателем Речи Посполитой наряду с польским и литовским народами.

После Брестской церковной унии старое чувство руськой идентичности в украин
ском обществе было утрачено вследствие раскола Киевской митрополии на конкури
рующие между собой Православную и Униатскую церкви. Вместе с тем переход ру
синов из православия в униатство автоматически не менял их этническую принадлеж
ность или же национальное самосознание (последнее относилось к лицам, достигшим 
такого уровня). Национальная идентичность того времени не сводилась к религиозно
му сознанию индивида. На самом деле вероисповедание приобретало значение мощ
ного фактора, стимулирующего процесс зарождения национальной идентичности то
лько тогда, когда оно вводилось в контекст политической борьбы. Мысль о том, что 
принадлежность к руському народу обуславливает этническая и культурно
историческая основа, а не вероисповедание, выразил М. Смотрицкий в своей внекон- 
фессиональной концепции руського народа. Примечательно, что в казацкой среде 
в определенной степени существовало понимание руського народа не только как со
циально структурированной православной общности, но и такой, которая состоит из 
лиц разных вероисповеданий, являющихся соотечественниками, патриотически на
строенными людьми, родившимися на родной земле. Причем некоторые представите
ли казачества усматривали воплощение идеального “национального характера” руси
нов в тех из них, в которых превалирует духовное и моральное начало, которые хра
нят добродетельность и совесть, воспринимают собственное здоровье и жизнь как 
ценность, а также дорожат материальными благами, добытими собственным трудом. 
Примечательно, что казаки эмоциально воспринимали землей Отечества украинские 
территории, предже всего Приднепровье.

В общем, украинский этнос в первой половине XVII в. вступил только в началь
ную фазу зарождения нации. Соответствующие политические процессы не охватыва
ли всю этническую территорию проживания украинцев и все социальные слои 
населения, а происходили преимущественно в пределах формообразующей зоны 
национального, ограниченной Приднепровьем. То есть, нет никаких оснований
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утверждать, что в рассматриваемый период возникла украинская нация в современ
ном понимании этого слова.

Вторая часть книги посвящена вопросам восстановления в 1620 г. православной 
церковной иерархии. Это событие стало возможным прежде всего благодаря активно
му участию в религиозной борьбе запорожских казаков. Они начали реально поддер
живать Православную церковь вскоре после Брестской церковной унии 1596 г. Одна
ко только в конце второго десятилетия XVII в., когда из Московского государства во
звратились массы украинского казачества, принимавшие участие в событиях Смутно
го времени, православный конфессиональный вопрос занял ведущее место в политике 
казаков Войска Запорожского и идея востановления православной церковной иерар
хии была переведена в практическую плоскость.

Летом 1619 г. состоялись казацкие рады на Масловом Ставе и в Киеве, принявшие 
политическую программу опеки Войска Запорожского над Православной церковью. 
В начале ноября этого же года в церковных и светских кругах, связанных с игуменом 
Киевского Свято-Михайловского монастыря И. Борецким, а также Киевским Богояв
ленским братством, родилась петиция, адресованная польскому королю и сейму, 
с обоснованием законности требования православных самостоятельно избирать Киев
ского православного митрополита и епископов согласно традиционным церковным 
канонами и правилам, а также своим политическим правам в конфессиональной 
сфере. По существу этот документ, концептуально базировавшийся на национальной 
идее руського народа раннего Нового времени, создавал определенный легитимаци- 
онный фон для задуманного его авторами восстановления церковной иерархии без 
разрешения польской власти и с привлечением к этому делу Иерусалимского патриар
ха Феофана, находившегося в то время на территории Московского государства.

В начале 1620 г. на казацкой раде в Переяславе запорожцы во главе с гетманом 
П. Сагайдачным послали свое посольство к московскому царю с целью наладить 
с ним политические отношения. Эта посольская миссия создала более благоприятную 
политическую атмосферу для будущего посвящения в Украине Иерусалимским пат
риархом церковных архиереев. С приездом патриарха Феофана в Киев, в конце мая -  
начале июня 1620 г. состоялось коллективное вступление казаков Войска Запорожско
го в Киевское братство, продемонстрировавшее Иерусалимскому патриарху сплочен
ность и религиозный энтузиазм участников движения за конфессиональную свободу 
православных.

Между 25 августа и 10 сентября этого же года Феофан рукоположил в архиерейс
кий сан на епископию Перемышльскую и Самборскую игумена Киевского Межигорс- 
кого монастыря Исайю (Копинского); митрополию Киевскую, Галицкую и всей Руси -  
игумена Киевского Свято-Михайловского Златоверхого монастыря -  Иова Борецкого; 
епископию Владимирскую и Брестскую -  архимандрита Трахтемировского монастыря 
Иезекиила Курцевича; епископию Луцкую и Острожскую -  игумена Чернчицкого 
монастыря Исакия (Борисковича); архиепископию Полоцкую и епископию Витебскую 
и Мстиславскую -  иеромонаха Мелетия Смотрицкого; епископию Холмскую и Белзс- 
кую -  Паисия (Ипполитовича). Последней была заполнена вакансия на Пинской 
и Туровской епископской кафедре -  ее занял греческий Стагонский епископ Арсений.
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После поражения польского войска во главе с коронным гетманом С. Жолкевским 
в октябре 1620 г. в Цецорской битве королевская власть начала переговоры с запоро
жцами с тем, чтобы привлечь их к отражению ожидаемого нападения турецкой 
армии. После предварительных переговоров с королевским представителем, запорожцы 
в марте 1621 г. отправили в Варшаву свое посольство. Королевской власти было заяв
лено, что Войско Запорожское предоставит военную помощь в отражении турецкой 
агрессии только в том случае, если официальная Варшава пойдет на уступки право
славным и признает посвященных патриархом Феофаном архиереев Православной 
церкви. Поскольку весной этого же года польская власть начала религиозные гонения 
против православных мещан Вильно, И. Борецкий совместно с запорожским гетманом 
Я. Бородавкой разработали план защиты конфессиональных прав православных, 
предусматривавший, в частности, политические совместные действия с протестантами 
Великого княжества Литовского. Причем запорожский гетман решил предпринять 
против униатов силовую акцию, отложив ее начало к возвращению запорожских по
слов из польской столицы.

В июне 1621 г. над р. Кагарлык (Мокрый Кагарлык) состоялася казацкая рада 
с участием представителей православного духовенства во главе с митрополитом 
И. Борецким, которая подтвердила, что запорожское войско будет воевать против тур
ков только в том случае, если польская власть официально согласится признать вос
становленную патриархом Феофаном высшую церковную иерархию Киевской митро
полии. В Варшаву опять было отправлено казацкое посольство, в состав которого во
шли П. Сагайдачный и И. Курцевич. Король Сигизмунд III уклонился от требования 
казаков легализовать посвященную патриархом Феофаном православную церковную 
иерархию, пойдя на мелкие уступки, в частности, согласился приостановить судебное 
преследование православного митрополита и епископов, причем при условии их пуб
личного покаяния перед королевской властью. Православным предстоял еще довольно 
долгий путь политической борьбы, прежде чем состоялась легализация Православной 
церкви в Речи Посполитой. В целом же, восстановление в 1620 г. православной церко
вной иерархии явилось выдающимся событием в истории Православной церкви, заме
тно упрочившим ее положение в Речи Посполитой, а сопутствующая этому политиче
ская борьба (как и борьба за признание польской властью церковных иерархов, по
священных Иерусалимским патриархом Феофаном) дала сильный импульс зарожде
нию процесса нациогенезиса в украинском обществе первой половины XVII в.

701



П. М. САС

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦЮТВОРЕННЯ

Наукове видання

Редактор: О. Г. Пазюк 
Комп’ютерна верстка: С. М. Блащук 
Художнє оформлення: П. М. Саса 

Кор-ектор: О. Г. Пазюк 
Оригінал-макет Л. Мигаля

На обкладинці використано фотографію 
космічної хмари «Туманність Оріон», 

де утворилися нові молоді зорі 
(http://uaixblog.eom/2007/03/27/kosmos_lutshie_foto_2006jgoda.html)

Підписано до друку 08.06.2010 р. Формат 70x100/16  
Ум. друк. арк. 57.2. Обл. вид. арк. 51,13. 

Наклад 300 прим. Зам. 35. 2010

Поліграф, д-ця Ін-ту історії України НАН України 
Київ-1, вул.Грушевського, 4.

http://uaixblog.eom/2007/03/27/kosmos_lutshie_foto_2006jgoda.html


*

Щ о таке нація? Коли розпочалося зародження 
укра їнсько ї національної ідентичності? Якими 
були конкретно-історичні умови націогенези 
українців? Відповідь на сформульовані вище пи
тання дає автор ц іє ї книги, перу якого належать, 
зокрема, м онограф ії «Феодальные города 
Украины в конце XV— 60-х годах XVI в.» (Киев, 
1989); «Політична культура українського суспіль
ства (кінець XVI— перша половина XVII ст.» (Київ, 
1988); «Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді 
роки» (Київ, 2006).
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