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Книжка Анджея Суліми Камінського висвітлює питання польсько-російських 

взаємин протягом 1686-1697 pp., тобто охоплює період між двома ключовими, за 
словами самого автора, моментами в історії Східної Європи останніх десятиліть XVII 
ст.: підписанням «Вічного Миру» і приєднанням Лівобережної України до Росії 
(1686 р.) та елекцією Августа II на польський престол (1697 р.). Вибір саме цього 
періоду історик пояснює його важливістю для розуміння тих фундаментальних змін, 
які відбулися в Східній Європі, починаючи з середини XVII ст., коли Річ Посполита 
поступово втрачала свої домінуючі позиції, а ріст значення і впливів Росії ставав 
дедалі очевиднішим. 

Перший розділ (Ch. 1: The East European Rivals) служить своєрідним вступом 
до проблеми й описує соціальні, культурні та політичні явища і феномени 
внутрішнього життя держав, які в той чи інший спосіб визначали польсько-російські 
стосунки. Камінський також дає аналіз різних соціальних інститутів і соціальних 
груп, звертаючи при цьому особливу увагу на можливості і рівень їхнього впливу на 
формування та проведення зовнішньої політики. У цьому контексті привертає увагу 
спроба визначити роль, яку відігравала українська група при варшавському та 
московському дворі. Порівнюючи, автор приходить до висновку, що кращі шанси 
реалізувати свої наміри та плани українці мали в Москві, де існувало потужне 
українське лобі, представлене в армії, адміністрації та церкві. 

Другій розділ (Ch. 2: Professionals and Amateurs at the Game of Diplomacy) 
знайомить читачів з організацією та діяльністю дипломатичних служб обидвох 
держав. У випадку Речі Посполитої найбільш цікавим є спроба окреслити коло осіб в 
оточенні Яна II Собєського, котрі виступали експертами та виконавцями у галузі 
російської та української політики короля. Важливо, що серед них значне число 
становили православні, які через свої родинні чи релігійні зв’язки були пов’язані з 
Україною та Росією. Ці зв’язки дають авторові також змогу прослідкувати шляхи і 
способи, якими необхідна інформація надходила на королівський двір. Щодо Росії, то 
Камінський зупиняється насамперед на розгляді структури і функціонування Приказу 
Іноземних Справ. Спираючись на підрахунок кількості книг, які велися по окремих 
країнах канцеляристами Приказу, автор переконливо демонструє перевагу саме 
польсько-литовського напрямку в зовнішній політиці Росії протягом усього XVII ст. 

Спільна участь в антитурецькій коаліції після підписання «Вічного Миру» 
привела до пожвавлення польсько-російських контактів та створення постійних 
дипломатичних представництв у Варшаві і Москві. Камінський вперше в історичній 
науці прослідковує форми та методи діяльності посольств, кар’єри й особисті зв’язки 
керівників, співробітників та агентів місій. Важливою є спроба автора вийти за межі 
розгляду лише дипломатичних відносин, включивши дослідження в ширший 
соціокультурний контекст. На основі аналізу текстів донесень, які надходили з 
посольств до Москви чи Варшави, автор переконливо демонструє такий характерний 
для середньовіччя і нового часу стан нерозуміння та ворожості, який виявили 
резиденти до «чужої» їм культури. Прикладом може служити особа першого 
російського резидента в Польщі (1673-1677) Василя Михайловича Тяпкіна, погляди 
якого на місце і роль Бога, монарха, влади в політичній культурі Польщі та Росії 
проаналізував Камінський (с. 120-121). Очевидно, що така ситуація конфронтації та 
взаємного непорозуміння двох принципово різних релігійно-ментальних світоглядів 
знаходила свої відзеркалення в конкретних дипломатичних практиках, ускладнюючи 
завдання послів, які були не в змозі адекватно оцінювати реальність і давати 
правильні рекомендації своїм зовнішньополітичним відомствам. 



Наступні два розділи (The Ukrainian Paradox; The Solomon Affair) присвячені 
розглядові ролі і значення України в політиці Польщі та Росії, а також 
характеристиці розбіжностей у поглядах і програмах щодо українського питання в 
обидвох державах. Зазначена різниця в підходах та уявленнях тогочасних політиків 
на українську проблему, найбільш яскраво виявилася, на думку Камінського, під час 
так званої справи монаха Соломона (1689-1690). Ця справа, за словами автора, 
«...надає прекрасну можливість наблизитися до розуміння політичного мислення і 
політичних технік, які превалювали протягом даного періоду» (с. 219). Не 
задовільняючись вже існуючими поясненнями польської (А. Даровський) та 
російської (М. Устрелов, С. Соловйов) історіографій, які вбачали в Соломоні або 
агента Мазепи, або особу, пов’язану з антигетьманською опозицією серед козацької 
старшини, Камінський пропонує власну інтерпретацію, вважаючи, що дії цього 
монаха були інспіровані князем Василем Голіциним, тодішнім керманичем 
зовнішньої політики Росії, який у такий спосіб прагнув розірвати союз з Польщею і 
залишити за Москвою можливість ведення мирних переговорів з Османською 
Портою. Слід також зазначити, що дослідження Камінського за майстерно 
збудованою фабулою, стилем і скрупульозністю аналізу дій та вчинків учасників цих 
подій моментами нагадує детективну оповідь, що, безперечно, можна зарахувати до 
достоїнств книжки. 

В останньому розділі Камінський робить спробу по-новому підійти до 
питання участі російської дипломатії та особисто Петра І у подіях, які відбувалися в 
Польщі після смерті Яна II Собєського в 1696 р. Автор заперечує тезу про 
вирішальний вплив Росії на вибір Августа II польським королем. Камінський висуває 
аргументи, які мали б свідчити про протилежне, а саме пасивність та відсутність 
належної уваги з боку російської дипломатії до цього важливого для Росії питання. 
Петро І втрутився в польські справи і став активно підтримувати новообраного 
короля, так би мовити, вже post factum, після того як елекція відбулася. Підтримка 
Августа ІІ Петром І свідчила швидше про стабільність інтересів та особисту 
симпатію молодих монархів, але аж ніяк не означала прихильного ставлення 
російського царя до Речі Посполитої. Навпаки, ставлення Петра І до політичних 
традицій чи інститутів польсько-литовської держави було вкрай ворожим, що 
Камінський пояснює негативними враженнями молодого монарха від польської 
культури, розквіт якої при московському дворі в другій половині ХVII ст. 
Асоціювався у Петра І з ворожим йому оточенням його сестри Софії і князя Василя 
Голіцина. Це зумовило також вибір Петром І германсько-голландсько-
протестантської моделі модернізації Росії і відмову від польсько-католицько-
латинської орієнтації, якої дотримувалися його попередники. 

На закінчення зазначимо, що рецензована книжка, без сумніву, стане 
полемічним явищем у розробці даної проблеми, вносячи багато свіжих ідей та 
заохочуючи до дискусії. 
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