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Пролог
Істориків узагалі (а істориків України зокрема) 
часто звинувачують у тому, що вони постійно «пе
реписують історію наново». Мовляв, вони, без
перечно, знаючи, як воно було насправді, але 
з міркувань тимчасових вигід спотворюють ті іс
торичні факти, які давним-давно вже викладені 
і прийняті читачами. Але парадокс полягає в тому, 
що історія завжди приречена на переписування. 
Бо змінюється і той набір шматочків пазла, що ми 
називаємо нашим знанням про історію (тобто на
бір фактів), і його інтерпретація (тобто спроби по
яснення, яку саме картинку мають складати ті 
шматочки). А оскільки, на відміну від любителів 
пазлів, ми ніколи не матимемо повного набору 
фрагментів, то і наше бачення історії буде по
стійно змінюватися. Якщо протягом тривалого 
часу воно лишатиметься без змін, це свідчить або 
про наше нехтування новими шматочками, або 
про небажання спробувати по-іншому подивитись 
на ту дивну картинку, яка з них виникає. Тому ми 
разом з одним із провідних сучасних фахівців- 
україністів, австрійським дослідником Андреасом 
Каппелером можемо спокійно констатувати, що 
«сьогодні українські історики починають писати 
історію України наново».

Це особливо стосується російсько-українських 
взаємин, які ще донедавна описувались аксіомами 
добровільного возз'єднання з Росією (1654, 1793
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і 1939—1945) та «вічної дружби» українського на
роду зі старшим російським братом. Відхід від догми 
«дружби народів» може призвести до діаметрально 
протилежної інтерпретації україно-російських вза
ємин, до образу історії, що визначається вічним ан
тагонізмом між українцями й росіянами; тоді науко
вий аналіз підмінюється шаблонами і стереотипами 
примітивності українського селянського народу, 
крайнього націоналізму його еліти, зрадницької при
роди українських козаків, мазепинців і бандерівців, 
з одного боку, та азіатського варварства росіян, ро
сійського колоніалізму чи безперервності російсько
го тоталітаризму — із другого. Розв'язанню актуаль
них політичних проблем більшою мірою сприятиме 
диференційована наукова розробка історії україно- 
російських взаємин, що перебуває поза тезами про 
«дружбу народів» чи «ворожнечу народів»... Догми 
старої імперської та радянської ідеологій призвели 
до того, що багато аспектів історії україно-росій
ських взаємин наразі залишаються недостатньо 
вивченими, попри наявність величезного обсягу 
літератури, створеної за часів Російської імперії 
і особливо Радянського Союзу!

Так, не секрет, що на превеликий жаль, і в рамках 
старої імперської, і радянської схем історії україно- 
російських взаємин не знаходилося місця для кон
статації простого факту—українці й росіяни, попри 
спільне історичне коріння, протягом вагомішої части
ни своєї історії існували у складі різних культурно- 
цивілізаційних утворень — і це наклало надзвичай
но сильний відбиток на їхню ментальність, а також 
на сприйняття ними одне одного. Через брак навіть



Пролог 7

якоїсь формальної української державності в XIX — 
на початку XX століття, і фактичної — за часів СРСР 
україно-російські взаємини найчастіше розгляда
лись як ідилічна історія росіян «справжніх» та росі
ян, відторгнутих і згодом повернутих назад, у за- 
гальноросійське лоно. Сенс української історії як 
такої в цій схемі полягав саме в прагненні до воз
з'єднання зі старшим братом, а всі відмінності та 
негаразди проголошувалися наслідком дії ворожих 
зовнішніх чинників (ідея українського руху як поль
ської, варіант — німецької чи ще чиєїсь інтриги). 
Радянські автори модернізували цю стару концеп
цію, трохи перефарбувавши її на марксистський 
(або скоріше псевдомарксистський) лад. Якщо на 
ранньому етапі радянських українознавчих дослі
джень панувала теорія Російської держави як «тюр
ми народів», яка не давала нормально розвиватися 
всім етносам у її складі, то в період Другої світової 
війни та після її закінчення ситуація кардинально 
змінилася — тепер усі радянські історики мали за
своїти, що включення до складу Росії будь-якого 
народу було для останнього невимовним благом, 
адже воно допомогло йому (тобто цьому народові) 
уникнути іншого, причому завжди «значно гіршого», 
«іноземного поневолення». Ця дивна версія украї- 
но-російських взаємин як таких, де один народ про
тягом усієї своєї історії прагне фактично зникнути 
і злитися з іншим, «старшим», «більшим», «сильні
шим», мала своєю кульмінацією так звані «тези до 
300-річчя возз'єднання України та Росії (1654 рік) » — 
про них і про їхній вплив на свідомість істориків 
і звичайних українських і російських громадян до
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кладніше піде мова в розділі про «шлях до Переяс
лава та геть від нього». Тут лише дозволимо собі 
процитувати Наталю Яковенко: «Не зупиняючись 
детально на цьому, уже доволі тривіальному сюжеті, 
відзначу, що фразеологічні кліше «одвічного тяжін
ня» до «возз'єднання» були остаточно відшліфовані 
під час святкування в 1954 року 300-ліття приєд
нання України до Росії, оскільки головний наголос 
пропагандистського тиску падав на нібито багато
вікове усвідомлення українським народом своєї 
братерської спільності з росіянами... Саме така схема 
з кінця 1940-х — початку 1950-х стала канонічною, 
опанувавши не тільки історіографію, а й гуманіта- 
ристику загалом, публіцистику, художню літерату
ру». Всі, хто намагався думати і писати інакше, були 
приречені на мовчання — або на великі службові та 
життєві неприємності, як це сталося, наприклад, 
з відомим вітчизняним дослідником Михайлом Брай- 
чевським, автором брошури «Приєднання чи воз
з'єднання?»

У результаті кілька поколінь радянських грома
дян дістали надзвичайно вкорочену і цензуровану, 
несуперечливу у своїй суті й тому досить перекон
ливу як для пересічного читача версію україно- 
російських відносин. Ця схема пішла в небуття як 
єдино правильна наприкінці 1980-х років, хоча її 
вплив і дотепер є доволі сильним в українському 
й російському суспільствах. Чимало істориків у су
часній Україні та Росії, захоплені можливістю віль
ного творіння нової української (і російської теж) 
історичної науки, розпочали з того, із чого почина
ють більшість подружніх пар після розлучення — не
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стільки з пошуку об'єктивних причин того, чому 
сталося те розлучення, скільки з обопільних звину
вачень, по гарячих слідах. Перед тут вели україн
ці — провінційна в цілому українська історична на
ука і публіцистика намагалась «розрахуватися» за 
«століття національної ганьби і приниження» швид
ко й одразу. За абсолютно немудрящою схемою 
вчорашні найкращі й чи не єдині у світі союзники, 
покровителі та старші брати були проголошені голов
ним історичним ворогом. (І це на тлі загалом суціль
но «ворожого оточення» України! Читаючи деякі 
сучасні підручники, мимоволі починаєш заздрити... 
японцям: живуть собі на островах, спокійно творять 
собі націю та державу, і ніхто з «хижих сусідів» не 
зазіхає, а ми... Чого-чого, а ксенофобії, хай часто 
до кінця і не усвідомленої, авторам тих підручни
ків не бракує — причому саме радянської, з «доб
рих старих» часів менталітету «обложеної ворогами 
фортеці», але тепер з іншим, «щиро українським» 
знаком). Як влучно висловився кілька років тому 
відомий український дослідник Олексій Толочко 
щодо публіцистичної книжки Євгена Гуцала «Мен
тальність орди», метою таких публікацій є «створи
ти образ Росії як чогось максимально "чужого", аб
солютно ворожого, краю песиголовців і андрофагів 
[людоїдів. —Д. Ж.] Історикам та етнографам добре 
відомий цей феномен найелементарнішого і най- 
архаїчнішого способу моделювання так званих ' ' куль
турних образів" сусіда. Але так само добре відомо, 
що будування такого образу відбувається не шля
хом раціонального пізнання справжніх особливо
стей сусіда, а шляхом ірраціонального проектування
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на нього вже відомих із власного, домашнього до- 
свіду гріхів і пороків. Словом, такий образ "чужого" 
є тим, що людина боїться побачити в дзеркалі. Росія, 
виявляється, усе ще не перетворилася в українській 
думці на реальну країну, з місцем на карті і точними 
географічними координатами. Це все ще Гог і Магог 
пророка Єзекиїля... Ще й досі міра любові й відда
ності до України (тобто те, що звичайно вважається 
"українськістю") визначається мірою нелюбові до 
Росії». Парадоксально, але зрештою, чим частіше 
українці повторюватимуть собі та світові, що Укра
їна — таки не Росія, тим повільніше вони це усві
домлюватимуть у душі (бо Україна так само не Анго
ла і не Марс, проте видати таку книжку досі чомусь 
ніхто не додумався). Адже саме таке формулювання 
зайвий раз підкреслює якийсь значущий (хай і не
гативний) для того, хто його висловлює, зв'язок між 
першим і другим. І якщо, за словами Наталі Яковен
ко, «в підрадянській Україні другої половини 1980-х 
виокремлення для себе особливого — поза Росі
єю! — культурного простору дорівнювало націо
нальній емансипації, водночас даючи вияв загнаній 
глибоко всередину ностальгії за втраченою "євро- 
пейськістю"», то сьогодні українським історикам 
усе ж варто було б, за влучним висловом С. Кульчиць- 
кого, «зняти форму бійців ідеологічного фронту».

Значною мірою сказане вище стосується і росій
ського сприйняття «українськості» — це тонко за
уважив цитований нами А. Каппелер, — хоча, звіс
но, міра «російськості» в середовищі «справжніх 
російських патріотів», можливо, дещо менше визна
чається нелюбов'ю до України (тут перед ведуть
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теми «Росія і Європа» чи «Росія і США» або навіть 
зрештою «Росія і весь інший світ»). Не бракує серед 
росіян (як і серед українців) і прихильників думки 
про існування єдиного народу, «штучно розділеного 
кордонами та політиками». Цілком цивілізованого 
розлучення на кшталт чехословацького в українців 
і росіян не вийшло — подружжя все ще перемиває 
одне одному кістки, пригадує (і ще довго пригаду
ватиме) обопільні провини, ділить майно (із більши
ми чи меншими сварками), інтригує одне проти од
ного, але в глибині душі усвідомлює, що вороття 
назад насправді немає і двічі в одну річку ввійти не 
можна. Але слава Богу, найгіршого, «югославського», 
варіанта розвитку подій нам теж удалось уникнути...

Звісно, ця невелика за обсягом книжка аж ніяк 
не є спробою висвітлити всю непросту і тривалу 
історію україно-російських відносин, сповнену та
ких дивних переплетінь та гордіївих вузлів, що їх не 
під силу одразу розрубати жодному політику, істо
рику, політологу чи епічному героєві. Читач не зна
йде тут аж надто докладного опису хитросплетінь 
політичної історії, а також розбору чи радше «роз- 
борок» на тему того, хто винен у зав'язуванні тих 
чи тих україно-російських «вузлів» або в їхньому 
розв'язуванні. Нашому читачеві пропонуються кіль
ка коротких нарисів, присвячених окремим важли
вим і доволі спірним, як на думку автора, моментам 
україно-російських міжетнічних, політичних та куль
турних зв'язків.

Отже, мова піде про:
• тривале життя старих назв (непросту історію вель

ми суперечливих та неоднозначних навіть сього
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дні географічних і політичних назв «Мала» й «Ве
лика» Росія);

• формування україно-російських стосунків у полі
тичних рамках Великого князівства Московсько
го та Великого князівства Литовського в XV—
XVI століттях;

• діяльність українських козацьких гетьманів- 
«москвофілів» і гетьманів-«москвофобів» до 
1648 року, тобто «московський вектор» у полі
тиці українського козацтва в XVI — першій по
ловині XVII століття;

• шлях до Переяслава — і від нього (тобто йтиметь
ся про основні ключові моменти україно-росій
ських політичних відносин за часів існування 
Української козацької держави) ;

• те, як «мати міст руських» стала імперською 
провінцією (у цьому розділі автор спробує про
аналізувати походження явища «української про
вінційності» й україно-російських культурних 
контактів у другій половині XVII—XVIII столітті);

• такі актуальні та спірні теми, як зародження су
часної української свідомості, її розвиток у кон
такті — конфлікті з імперською ідеєю в межах 
Російської імперії та російською національною 
ідеєю протягом XIX та початку XX століть, сприй
няття українцями й росіянами одне одного на різ
них суспільних рівнях тощо.
Як помітив читач, автор свідомо не став фокусу

вати увагу на самих лише найвідоміших, знакових 
постатях чи подіях у рамках українсько-російських 
історичних сюжетів, до того ж узагалі відмовившись 
від розгляду проблем україно-російських зв'язків за
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часів Київської Русі (імперії Рюриковичів) чи більш 
ранніх часів — адже там саме російсько-українські 
сюжети виокремити було б неймовірно важко без 
притягувань за вуха (чим, однак, успішно займались 
і займаються чимало істориків, очевидно, розрахо
вуючи на міцність вух тієї терплячої пані, музи іс
торії Кліо). Цілком свідомо було вирішено проігно
рувати XX століття — адже в іншому випадку решта 
сюжетів виявилася б структурно «підім'ятою» під 
величезний масив матеріалу, пов'язаного з темами, 
котрі й так достатньою мірою «на слуху» у сучасно
го читача — українською революцією, голодомора
ми, Другою світовою війною тощо. Власне так воно 
і є в більшості загальних праць, підручників чи одно
томних курсів з історії України, а автору зовсім не 
хотілося б іти цим шляхом, причому не тільки через 
його любов до середньовічної та ранньомодерної 
(XVI—XVIII століття) доби в європейській історії.

Не таким простим завданням, як могло б здатися, 
є виокрёмлення саме україно-російських сюжетів 
з історії міждержавних стосунків Великого князів
ства Литовського та Речі Посполитої (до складу 
котрих входили українські землі) й Московського 
великого князівства (з XVI століття — царства, 
з 1721 року—Російської імперії). Це пов'язано з тим, 
що якщо росіяни в той період мали свою держав
ність, то статус українців і білорусів був тоді менш 
визначений: формування цих народів відбувалося 
у складі Великого князівства Литовського, чи Ли
товсько-Руського, яке сьогодні чимало патріотично 
налаштованих українських і білоруських істориків 
хотіли б бачити майже цілком «Руською» держа-
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вою, що все ж таки є перебільшенням. Зауважмо — 
нам хотілося не обмежуватися лише політичною 
історією воєн і династійних зв'язків, а й спробувати 
подивитися на те, як сприймали одне одного того
часні українці та росіяни на різних рівнях, що фор
мувало образ іншого, хоч і близького за історичним 
корінням народу, в їхніх очах.

Книжка написана на основі як класичних, так 
і цілком нових наукових праць, присвячених різним 
аспектам україно-російських взаємин, і всі охочі 
можуть збагатити свої знання на цю тему, зазирнув
ши у список літератури у кінці книжки.

Змальовуючи реалії XV—XVII століть, автор, як 
правило, називає північно-східного сусіда україн
ських земель «Великим князівством Московським» 
(з 1547 року — царством) чи «Московською дер
жавою», поступово переходячи виключно на по
няття «Росія» і «російський», особливо стосовно 
подій другої половини XVII століття і часів Петра І 
(зокрема, це пов'язано з офіційним проголошен
ням Росії імперією 1721 року і визнанням назви 
«Росія» європейськими авторами). Також автор 
цілком свідомий того, наскільки умовними є на
зви «росіяни», «українці» чи «білоруси» стосовно 
ранньомодерної доби, проте все ж він вирішив 
ризикнути їх уживати, аби остаточно не заплуту
вати своїх читачів — адже книжка розрахована 
перш за все на непрофесіоналів, котрі, однак, ці
кавляться історією україно-російських взаємин. 
І якщо їхня кількість збільшиться після прочитан
ня цієї книжки, автор буде вважати своє чільне 
завдання виконаним.



Розділі. ДОВГЄ ЖИТТЯ
старих назв



«Та ніякої України немае і не було, е Малоросія»— 
можна нерідко почути ще і сьогодні в Україні та 
Росії від прихильників ідеї єдиноїта неподільне? 
Великої Росії. «Ні, справжні українці існують, 
а малороси -  це ті зрадники, котрі ладні лиза
ти п’яти Москві!» -  гнівно відповідають на такі 
закиди їхні ідейні опоненти. Цікаво, що ні перші, 
ні другі, скоріш за все, зовсім не зважають 
на той факт, що ці активно вживані ними тер
міни пройшли тривалий і звивистий історичний 
шлях. Сподіваюся, наш невеличкий філологічний 
екскурс не буде для читачів аж надто нудним, 
адже він, можливо, допоможе дещо по-іншому 
поглянути на деякі важливі проблеми, пов’язані 
з формуванням національної свідомості росіян 
та українців.

А почалося все, схоже, з тих часів, коли повноводими 
річками Східної Європи плавали кораблі зі зміїними 
та драконячими головами. їхні борти прикрашали 
круглі щити, а весла пінили воду, врізаючись у неї 
в єдиному ритмі. На палубі цих кораблів сиділи могут
ні чолов'яги, відомі європейцям західним як нормани 
та вікінги, а східним як варяги. Усі ці слова означали 
загалом те саме — воїна з півночі, що пішов у похід 
заради безсмертної слави й багатства. Фіни ж назива
ли своїх германо-скандинавських сусідів просто вес
лярами, гребцями — «руотсі», натякаючи на ті самі 
весла, без яких варязькі кораблі не змогли б подолати 
тисячокілометрових маршрутів річковою сіткою 
Східної Європи. Варяги торгували з місцевим насе
ленням, часом грабували його, а іноді й осідали на ви
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гідних перехрестях водних шляхів, створюючи такі 
собі бази, перевантажні пункти. Ці пункти ставали 
центрами значних територій, заселених слов'янськи
ми та фінно-угорськими племенами, декотрі з яких 
уже були на півдорозі до заснування власних напів- 
державних чи державних утворень. Скоріш за все, так 
виникла Русь. Просто Русь, бо епітети «Давня» чи 
«Київська» приклали до цієї держави набагато пізні
ше — аби відрізняти давню вже тоді епоху домінуван
ня Києва від доби Московської Русі. Поняття «Русь» 
і тисячу років тому мало не одне значення — це була 
і назва народу (за найбільш розповсюдженою і най
переконливішою версією, хоч би що там писали деякі 
публіцисти й сьогодні, слово «Русь» є похідним від 
уже знайомого читачеві «руотсі» й означає гребців- 
варягів, скандинавів), і назва території—причому як 
у широкому сенсі (усі землі, підвладні Києву часів 
розквіту держави Рюриковичів), так і у вузькому—як 
зазначав іще М. Грушевський, Руссю найчастіше на
зивали Київщину і Переяславщину, тобто серце дер
жави, Середнє Подніпров'я, де, схоже, і осіла варязь
ка дружина Рюриковичів. Тому не варто дивуватися, 
читаючи літописні згадки про переміщення з Суздаля 
чи Полоцька на Русь, рівно як і з Візантії на Русь. Точ
ніше, в останньому випадку говорилося «приїхати на 
Русь із греків» — тогочасні люди називали держави 
майже виключно за назвою пануючої тут еліти, а не 
народу, який становив більшість населення на ко
трійсь території. Саме тому кельто-римська Галлія 
стала Францією завдяки не надто чисельній, проте 
панівній франкській верхівці, а Русь— Руссю, попри 
переважно неварязьке — слов'янське, фінно-угор
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ське, згодом частково тюркське населення, 3 часом, 
після хрещення киян Володимиром, Русь стала на
звою, що стосувалася ще й усіх вірних Київської ми
трополії — величезної за територією та населенням, 
її парафії простяглися від Балтійського до Чорного 
моря, від Карпат до лісів за Окою та Волгою, охоплю
ючи територію, на якій ішло формування кількох 
східнослов'янських етносів. Об'єднана на якийсь час 
у сенсі політичної та церковної організації, Русь не 
була єдиною в культурному й етнічному плані — сьо
годні більшість учених відмовилася від надто спро
щеного погляду на її населення як на «єдиний дав
ньоруський народ», тим більше народ виключно 
слов'янський за своєю суттю. «Імперія Рюриковичів» 
була державою поліетнічною, причому не лише в сен
сі формування етносів українців, росіян і білорусів, 
а й цілком імовірного іншого етносу на території піз
нішої Росії (із центром у Новгороді, який так і не ви
зрів через несприятливі зовнішні обставини), не ка
жучи вже про волзьких булгар, тюрків Подніпров'я 
(зокрема, так званих «чорних клобуків » ), фінно-угор
ські племена тощо. Тож розмови про єдиний на
род, який волею злої історичної долі був розділений 
на три частини, але завжди відчував себе єдиним ці
лим, навряд чи мають серйозне історичне підґрунтя 
(хоча аж дотепер і є важливою складовою міфу про 
єдину російську історичну спадщину).

За словами відомого вітчизняного історика Київ
ської Русі Петра Толочка, «у другій половині XIII сто
ліття "Руська земля" виступає як конкретне гео
графічне і політичне поняття, аналогічне назвам 
сусідніх земель: Литовська, Угорська, Лядська, Чеська.
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1262 року Данило Галицький, зустрівшись із поль
ським князем Болеславом, "положиша ряд межи 
собою о землю Рускую и Лядську". Про Русь як країну 
говориться в літописній статті 1284 року, де йдеться 
про страшний мор худоби. "Тое же зимы не токмо 
й во одиной Роуси бысть гневь Божий, моромъ, но 
и в Ляхохь и в Татарехь".

Як відомо, в XIV столітті більшість південних і за
хідних руських земель опинилися у складі Великого 
князівства Литовського й Руського. Галичина у склад
ній політичній боротьбі потрапила в залежність від 
Польщі. Літописи, повідомляючи про військові напа
ди сусідів, в усіх випадках говорять, що вони чинились 
на Руську землю. 1340 року польський король Кази
мир "собрався й пойде на Русь: вопервыхь прійде, 
месяца априля, подь Лвовь й обляже его". Під 1399 ро
ком літописи повідомляють про військовий похід хана 
Темір-Кутлука (сплутаного тут з Тамерланом) на Русь: 
"В лето 6907 Тамерланг царь татарский, пойде на Рус
кую землю, изыйде же противу его Витольт со всею 
силою своєю... й снійдеся с Тамерланом на Ворскле".

Літописні повідомлення засвідчують збереження 
історичної назви "Русь" за південноруським регіоном 
і окреслюють межі пізньосередньовічної Русі. На за
ході вона включала землі Львівщини, на сході — Ки
ївщину й Чернігівщину. Більш чітке уявлення про 
територіальні межі Русі XV століття у сприйнятті 
тогочасних українців дає літописне повідомлення 
1415 року, у якому йдеться про обрання київського 
митрополита: "Князь великий Витовтумыслив по сво
єму хотению собрал єпископи Роускии во области его 
живущих Феодосия Полоцькыи Гречин, Исакеи Чер-
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ниговскии, Деонисеи Луцький, Харитонь Володи- 
мерьскии, Еуфимеи Туровский". Фактично згадана 
вся Південна і Західна Русь без Галичини (що була під 
владою Польщі). У багатьох літописних статтях пе
рераховані вище землі з XV століття згадуються під 
збірною назвою "вся Руская земля", яка є не просто 
географічним поняттям, а й, до певної міри, етнополі- 
тичною структурою, складовою частиною Великого 
князівства Литовського і Руського. Під 1431 роком 
західноруський літописець відзначав, що "Витовт бя- 
ше же ему дрьжаще великое княжение Литовское 
й Роуское, иныи многи земли, спроста реку вся Роус- 
ская земля". Продовжували називати Руссю і Галичи
ну з Холмщиною, котрі відійшли до Польщі, — у тексті 
угоди польського короля Казимгіра Великого (XIV сто
ліття) з Литвою землі, що належали Казимирові, на
зивалися "Русь, яка слухається короля", а землі, які 
залишились у складі Литви, — "Русь, яка слухається 
Литви". Згодом у писемних джерелах з'явилися по
няття "Польська Русь" і "Литовська Русь”. Галичина 
згодом дістане назву Руського воєводства. Відомий 
мандрівник XVI століття Сигізмунд Герберштейн 
у своїй праці "Записки про Московию" писав, що 
"Руссією володіють нині три державці, більша її час
тина належить (великому) князю московському, дру
гим є великий князь литовський, третій — король 
польський, який нині володіє як Польщею, і Литвою".

Отже, з просто Руссю ситуація більш-менш зро
зуміла. Але коли і як вона перетворилася на Росію, 
та ще й у кількох варіантах? Річ у тому, що у XIII сто
літті, особливо в добу після приходу монголів, слово 
"Русь" інколи починає вживатися в грецькому та



22 Україна та Росія: як брати горщики побили

латинському варіантах написання — "Русія", "Росіа", 
"Росія", означаючи абсолютно те саме, що й Русь. 
Найпоширеніша версія походження слова — грецька, 
але сучасний німецький дослідник Г. Роте стверджує, 
що власне це слово "винайшли" польські й україн
ські історики та філологи, причому останні й поши
рили його в самій Росії. Наймогутніші князі Русі 
починають уживати титул князя або короля (га
лицько-волинська династія після Данила Галицько
го) "всієї Русії". А 1301 року сталася важлива подія 
в церковному житті Русі: митрополит Максим пере
ніс митрополичу кафедру до міста Володимира-на- 
Клязьмі, не залишив у Києві навіть єпископа. Спад
коємець Максима, митрополит Петро, 1325 року 
переніс митрополичу кафедру до Москви, де вона 
і залишилася. Це відіграло згодом важливу роль 
у піднесенні Москви. Однак перебуваючи в Москві, 
митрополит Петро і ще деякі його спадкоємці нада
лі вважалися митрополитами Київськими й усієї 
Русі (пізніше Київськими і Московськими і всієї Ру
сі), а їхня митрополія у константинопольських па
тріархів іменувалася просто Руською — або, на 
грецький та латинський лад, Російською.

Цей вчинок найвищого ієрарха Русі наочно про
демонстрував, куди тепер перемістився центр полі
тичної сили і чийого захисту прагнула церква. Проте 
південно-західні руські князівства недовго лишалися 
без власного митрополита (багато хто розцінював 
учинок митрополита як відверту зраду). Особливо на
полягав на тому, щоб мати власного митрополита, мо
гутній галицько-волинський князь Юрій Львович, 
онук Данила Галицького (помер 1308 року), котрий
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писав себе на печатках "королем всієї Русі" чи "коро
лем усієї Руської землі” (вживаючи саме слово гех — 
"цар, король", а не традиційне dux — "князь"). При 
цьому малась на увазі, звісно, зовсім не та формула 
"цар Великої, Малої та Білої Русі", яка буде створе
на московськими інтелектуалами власне для мос
ковських правителів значно пізніше. А титул Юрія 
засвідчував його владу над усією Галичиною й Во
линню — "Руссю", "Руською землею" початку
XIV століття (раніше, за часів відносної політичної 
єдності Київської Русі, Галичина мала назву "Червона 
Русь", тобто гарна, красива Русь). Але для далекого 
константинопольського патріарха, котрому писали 
Юрій та митрополит Петро, було необхідно якось роз
різняти ту Русь, яку представляв перший, і ту, куди 
подався в пошуках захисту й безпеки другий. Як на
слідок, чи то глянувши на карту і переконавшись, що 
сама лише Галичина з Волинню менша за неозорі про
стори Русі Володимиро-Суздальської, чи ще з якоїсь 
причини, Константинопольський патріарх Афанасій 
або хтось із його канцелярії вирішив надалі йменува- 
ти землі короля Юрія "мала Русія", а північно-східну 
Русь — "велика Русія". Цікаво, що митрополію в Гали
чі патріарх таки дозволив створити (вона проіснувала 
майже півстоліття, частково її наступницею стала 
так звана литовська митрополія), і з того часу розви
ток українського й російського православ'я відбував
ся різними шляхами аж до 1670-х років, коли Київська 
митрополія внаслідок майже детективної історії пере
йшла з юрисдикції Константинополя до юрисдикції 
Москви. Ми не пишемо історію української церкви, 
але зауважмо, що боротьба між "митрополитом Київ
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ським і всієї Русі", котрий після 1320 року мешкав аж 
ніяк не в Києві, а в Москві, та "литовським митропо
литом" точилася довго з переміннимуспіхом, причому 
і той архієрей, що сидів у Києві ("литовський"), і той, 
що в Москві, іменували себе однаково — "митропо
литом Київським і всієї Русі". 1458 року в зв'язку з ві
домою невдалою спробою об'єднання вселенського 
православ'я та католицтва (Флорентійською унією) 
Московська митрополія вийшла зі складу Київської 
і північний митрополит став називатися Московським 
і всієї Русі (!), тоді як Київський залишився з тим са
мим титулом і всіма українськими та білоруськими 
єпархіями. У XVI столітті Москва добилася від Кон
стантинопольського патріарха автокефалії, і було 
створено Московський патріархат, глава котрого 
й далі вважав себе главою церкви "всієї Русі". Проте 
лише після Переяслава і згодом — після приєднання 
Київської митрополії до Московського патріархату 
в 1670-х роках київський митрополит був змушений 
змінити свій титул і не вживати в ньому після слів 
"митрополит Київський" ще й "і всієї Русі".

Цікаво, що з суто церковної сфери поняття "Ма
ла Русь" досить швидко перейшла до сфери політич
ної — вже останній князь Галицько-Волинської Русі, 
що за жіночою лінією походив з династії Данилови
чів, Юрій-Болеслав Тройденович (правив у 1325— 
1340 роках), титулував себе "князем усієї Малої 
Русі" (але інколи і просто "князем усієї Русі")».

Проте, може запитати наш читач, чи не образли
во було для могутнього галицького князя називати 
себе володарем Русі Малої, визнаючи факт існуван
ня якоїсь іншої, Великої, Русі? Це питання дотепер
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не має однозначної відповіді — недарма відомий 
сучасний український дослідник Зенон Когут ува
жає, що й досі лишається загадкою, чому було об
рано саме цю не надто поширену на той час назву. 
Можливо, в чомусь слушним є суто «географічне» 
припущення (див. вище) або кількість єпархій ми
трополита Галицького і митрополита Київського 
(читай — Московського) — останній мав їх більше. 
По-своєму красивою видається стара гіпотеза укра
їнського історика межі XIX—XX століть Олексія 
Стороженка про те, що за грецькою традицією Ма
лою називали країну-осердя якогось колонізаційно
го процесу, а Великою — її новоосвоєні землі (кла
сичний приклад — античні Малз і Велика Греція, де 
Мала Греція — власне материкова Еллада, а Вели
ка — це щонайперше грецькі міста-держави на пів
дні Італії на чолі з Тарентом). Греки-ромеї Візантії 
дійсно могли «сконструювати» «Малу» і «Велику» 
Русі-Рбсії за подібним зразком, хоча довести це не
просто. Головне — що поняття «Мала» не мало для 
носіїв цього титулу якогось образливого значення, 
так само як і поняття «Україна», яке теж уживалось 
(але це окрема тема). Чого-чого, а свідомості «мен
шого брата», що тулиться до старшого, у галицьких 
князів запідозрити важко — з огляду на їхню неза
лежну політику і цілком «західну» орієнтацію. За
галом схоже, що тоді, на ранньому етапі свого іс
нування, назва «Мала Русь» не набула поширення, 
що може пояснити подальші пригоди цього терміна.

Навіть у церковному значенні межі «Малої Русі» 
як поняття не залишалися сталими, оскільки ця на
зва поширилась і на створену близько 1317 року
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литовську митрополію з центром у старій столиці 
Великого князівства Литовського — місті Новогру- 
док (сьогодні — на території Білорусії). Тож, як бачи
мо, здійснений у XIV столітті термінологічний поділ 
Русі мав не етнічне, а церковно-політичне підґрун
тя. Інколи константинопольські патріархи то ото
тожнювали «Малу Русь» із Волинню, то розуміли 
під нею Київ і Смоленськ, не надто орієнтуючись 
у тогочасних географічних реаліях.

Так, дотепер не зовсім зрозумілим є поділ руських 
земель на «верхні» та «нижні», відомий ще за давньо
руської доби (зокрема, в Іпатіївському літописі «верх- 
ньоземськими» названі Новгород, Смоленськ і брян
ський Карачов), а автором антикатолицького твору, 
написаного 1511 року на замовлення сербського 
воєводи Стефана Якшича, був Василь Никольський 
«от Долнєє Руси» (тобто Нижньої Русі). Як «Пони
зовье» згадується Наддніпрянщина в листі Сигіз- 
мунда-Августа (1558 рік). Наприкінці XVI століття 
«Нижньою Руссю» називав Подніпров'я київський 
католицький єпископ Йосип Верещинський. Цей тер
мін фігурує і в подорожніх нотатках венеціанця 
Амброзіо Контаріні ( 1474 рік) ; щоправда, за його твер
дженням, Київ був розташований поза межами 
«Нижньої Русі», до якої він зараховував, зокрема, 
бачені ним Луцьк, Житомир і Білгород (Акерман).

Схоже, що з усією тією географічною плутаниною 
у XV столітті термін «Мала Русь» трапляється над
звичайно рідко. Українські та білоруські землі у скла
ді Литви й Польщі називалися своїми мешканцями 
та сусідами просто Руссю, хоча, що цікаво, стосовно 
них інколи вживався і латинізований термін «Росія».
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А та країна, котра сьогодні є Росією, називалася 
в Європі найчастіше Московією, її населення—мос
ковитами. У XVI—XVII століттях ситуація дещо змі
нилась: освічені європейці, особливо мандрівники, 
почали чимраз частіше називати цей народ росія
нами (хоча не без винятків — Сигізмунд Гербер- 
пггейн у XVI столітті називає країну лише Московією, 
а мешканців — тільки московитами), хоча в народній 
етимології (спробі пояснення походження слів) 
значення слова «Росія» («Расєя») доволі міцно за
булося — його, змінивши наголос, навіть почали 
виводити від «рассеяния», тобто розселення, через
смужного проживання слов'ян і неслов'ян.

Тим часом поляки та литовці, а також самі україн
ці й далі йменували себе Руссю (або русинами, чи, на 
латинський лад, рутенами) — на противагу поля
кам — «ляхам» і росіянам — «московитам». Певну 
роль у стійкості терміна відіграла давня слов'янська 
легенда про братів Леха, Чеха і Руса, уперше викла
дена, на думку відомої сучасної дослідниці Н. Яковен
ко, у «Пролозі до Великопольської хроніки» (XIV — 
початок XV століття). Тут Рус є засновником держави 
Русі, так само як Лех (Лях) — Польщі, а Чех — Чехії. 
Народ Руса зветься латиномовними польськими хро
ністами «ruthenorum», що можна перекласти як «ру- 
тени» чи «русини». Від легендарного Руса почали 
виводити генеалогію не тільки Рюрика і Рюрикови- 
чів доби Київської Русі, а й князів XV—XVII століть 
(зокрема, Острозьких, Заславськихтаін.). Водночас 
українські літератори цієї доби нерідко виводять сво
їх сусідів-московитів від зовсім іншого першопред- 
ка — Мосока (Мосоха), проте, частково вписуючи
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їх до історії Русі як такої (так, польський історик
XVI століття Мацей Стрийковський у своїй хроніці 
робить Мосоха наймолодшим з-поміж уже чотирьох 
братів, додаючи його до Леха, Чеха та Руса). Правда, 
наприклад, невідомий автор поеми «Дніпрові каме- 
на» (1620 рік) знає про існування «Північної Русі» 
(«Russia Borealis») на противагу «Русі Південній» 
(«Russia Australis», тобто Україні, серцю Київської 
держави Рюриковичів), але не надто багато про неї 
згадує, вважаючи її краєм віддаленим і диким. Ця Русь 
Південна окреслюється авторами XVI—XVII століть 
як територія від Львова до Києва, вона заселена «на
родом руським» або «росським» (до нього звертають
ся у своїх творах, наприклад, Мелетій Смотрицький 
та Захарія Копистенський). За часів митрополита 
Петра Могили активно вживається термін «Россія» 
(з наголосом то на перший, то на другий склад), але 
щодо українських і білоруських земель. Той-таки 
Могила в панегіриках названий «митрополитом Ки
ївським, Галицьким і всієї Росії», що свідчить лише 
про те, що всі розмови про цілковите ототожнення 
тогочасними освіченими українцями себе зі своїми 
північно-східними сусідами є елементарним підтасу
ванням: звісно, про що-що, а про існування патріар
ха Московського в Україні середини XVII століття 
знали чудово. Утім, як писав у свій час М. Грушев- 
ський, «коли київським митрополитам прийшлось 
зав'язати зносини з московським правительством, 
головно задля грошових і всяких інших підмог з мос
ковського скарбу», їм «незручно було писатись в лис
тах до московського правительства тим титулом, 
який вони уживали у себе вдома — "митрополита
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київського, галицького і всієї Русі". Уживаючи далі 
в усіх інших випадках сього титулу й титуловані так 
своїм ‘‘правительством", вони в листах до москов
ського уряду починають себе наново титулувати ми
трополитами “Малої Росії"».

Одним із перших українських документів, де цей 
термін ужито після тривалої перерви, вважають 
лист Львівського братства до царя Федора Іоанно- 
вича (сина Івана Грозного) з проханням про надан
ня коштів на відбудову Успенської церкви та лі
карні (1592 рік). Чотири роки по тому знаменитий 
український православний письменник-полеміст 
Іван Вишенський звернувся з посланням «ко всем 
православним христианам Малое Руссии, народу 
русскому, литовскому и лядскому», а одне зі своїх 
послань він адресував «христианам Малой России — 
братству Львовскому й Виленскому». В наступному 
столітті цей термін здобув визнання не тільки в цер
ковних, а й у політичних колах. Проте, на думку 
сучасної української дослідниці Олени Русиної, бу
ло б помилкою ототожнювати «Малу Русь» межі 
XVI—XVII століть із більш пізнім поняттям «Мало
росія» (про нього мова піде нижче), оскільки перше 
поняття охоплювало не лишень українські, а й біло
руські та частково навіть литовські землі — тобто 
територію київської митрополії. Процитуємо О. Ру
сину: «На відміну від ‘‘Малої Русі" XIV століття, 
у XVII століття цей термін набув певного етноісто- 
ричного змісту, що й забезпечило йому тривале жит
тя. "Малій Русі"... відповідав перехідний тип етно
су — білорусько-українська спільнота. Щоправда, її 
представники, як і раніше, вважали себе ‘‘руссю",
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"русинами", а не "малоросіянами" чи "малоросами"; 
що більш парадоксально — в сусідній Московщині 
їх від початку XVII століття звали "бєлорусцами", 
а їхню "руську" мову й віру— "белорусской".

Очевидно, пошуки в Московській державі терміна 
на позначення східних слов'ян, що мешкали на тери
торії Речі Посполитої, були непростими і спричинили 
спочатку появу терміна «білорусці». Надамо слово 
сучасному російському дослідникові проблеми Бори
су Флорі: «Поява в російських джерелах першої по
ловини XVII століття таких термінів як "Белая Русь", 
“бєлорусци", "белорусская вера" для позначення те
риторії, яку займали в Речі Посполитій східні слов'я
ни, населення, яке мешкало на цих обширах, його 
віри, видається важливим свідченням того, що й росі
яни поступово (можливо, почасти стихійно) почали 
усвідомлювати, що східні слов'яни на теренах Речі 
Посполитої являють собою певну спільність, відмінну 
від російського (великоруського) народу». Зауваж
мо —при всій схожості східнослов'янських мов листи 
і грамоти, писані «білоруською» мовою, в Москві не 
розуміли і були змушені перекладати.

Цікаво, що по різні боки московсько-литовського 
кордону в поняття «Біла Русь» вкладали зовсім 
різний етногеографічний зміст — європейці (зо
крема, італійці) інколи використовували цю назву 
саме щодо Північно-Східної Русі (!), нарівні з тер
міном «Велика Русь» та «Московія». На початку
XVII століття польські й литовські джерела нази
вають «Білою Руссю» вже землі навколо Полоць
ка, Вітебська, Орші та Могильова (сучасна Східна 
Білорусь).
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Аякже називали себе самі північно-східні сусіди 
українців? До XV століття вони найчастіше теж на
зивали свою землю просто «Руссю», без жодних 
епітетів. Згодом починає вживатися термін «Велика 
Русь», який у XVI столітті закріплюється й починає 
виходити за межі земель, підвладних цареві. Він 
уживається, зокрема, вже згаданим Іваном Вишен- 
ським, а в грудні 1622 року український православ
ний ієрарх Ісайя Копинський звертається до батька 
царя Михайла, патріарха Філарета (Федора Рома
нова) як до «преосвященного патріарха Великої та 
Малої Росії і до останніх Великого Океану» (воче
видь, гучний титул ще аж ніяк не означав жодну 
реальну владу патріарха над усіма «руськими» єпар
хіями). Назви «Велика Росія» та «Мала Росія» актив
но вживали Захарія Копистенський і Памво Беринда 
(останній називав мешканців Московського цар
ства цікавим терміном «великоросії»). Водночас ін
ші сусіди називали росіян по-різному (навіть термі
ном «Чорна Русь» — як це робив італієць Алессандро 
Гваньїні, який твердив, що «Русь є троїстою — пер
ша Біла, друга — Чорна, третя — Червона. Біла зна
ходиться біля Києва, Мозера, Мстиславля, Вітеб
ська, Орші, Полоцька, Смоленська і Сіверської землі 
й віддавна належить Великому князівству Литов
ському. Чорна знаходиться в Московській землі бі
ля Білозера і далі в Азію. Червона знаходиться біля 
гір, які називаються Бескиди і нею править поль
ський король [Червона Русь — Галичина. —Д. Ж. ] » ), 
але найчастіше московитами, що з якогось моменту 
стало досить неприємним для самих носіїв цієї на
зви. Французький найманець на службі у москов
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ських царів доби Смутного часу, Жак Маржерет, 
очевидно, зі слів самих росіян записав, що їх стали 
називати московитами за назвою їхнього головного 
міста, а це, мовляв, так само безглуздо, як називати 
французів парижанами. «Отже помилково назива
ти їх московітами, а не росіянами, як це робимо не 
тільки ми, а й їхні найближчі сусіди». Терміни «Ро
сія» та «Велика Росія» («Велика Русь») утверджувалися 
непросто, і певний час на європейських геогра
фічних картах панувала плутанина з цими понят
тями — тут можна було зустріти і Білу Русь (під
креслюємо — не там, де сьогодні розташовується 
Білорусія!), і Велику Русь, і Московію. 1672 року 
швейцарець Йоганн Якоб Гофман, знавець історії, 
географії та філології, спокійно підсумовував: «кра
їна московітів зараз називається Велика Русь», хоча 
навіть у XVIII столітті Петро І буде затверджувати 
«Росію» як офіційну назву своєї держави (з 1721 ро
ку вона стане Російською імперією). Парадоксально, 
але назву «Московія», похідну від цілком офіцій
ного «царствующий град Москва», «Велике князів
ство Московське», із часом самі ж росіяни почнуть 
сприймати практично як образливу, якщо її вжива
тимуть іноземці, — разюча паралель до історії тер
міна «Мала Росія» в українському слововжитку, але 
значно пізніших часів (кінця XIX—XX століть).

Утім, ми забігли дещо наперед. Середина XVII сто
ліття стала багато в чому визначальною епохою для 
«життя» обох термінів, що розглядаються у цьому 
розділі. У ході Хмельниччини термін «Мала Русь» по
стійно фігурував у московських документах—звітах 
про зустрічі з Богданом Хмельницьким і його ото
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ченням. «Да он же де, писарь [Виговський. —Д. Ж.], 
служа великому государю и желая всякого добра, 
говорит, чтоб и про то великому государю его цар
ского величества ведомо было, что великий госу
дарь его царское величество конечно всю Малую 
Русь, их, православных християн, принять ныне 
изволил» — писав піддячий Григорій Богданов, по
вернувшись до Москви 7 серпня 1651 року. Вживав 
Богдан Хмельницький термін «Мала Русь» і на пере
говорах із назаретським митрополитом Григорієм. 
У листах до царя Олексія Михайловича від 1650— 
1651 років, київський митрополит Сильвестр Косов 
(аж ніяк не прибічник ідеї приєднання до російської 
церковної структури) титулував себе «митрополи
том Київським і всія Малия Русі».

У переговорах московських послів на чолі з боя
рином Василем Бутурліним із Богданом Хмельниць
ким й Іваном Виговським, які передували Переяс
лаву, останні виступають від імені Малої Русі як 
держави і постійно вживають у своїх промовах цю 
назву. Бутурлін писав до Москви: «Да гетман и пи
сарь Иван Виговский говорили: милость де божия 
над нами, яко же древле при великом князе Влади
мире, же й ныне сродник, великий государь царь 
и великий князь Алексей Михайлович, всея Русии 
самодержец призрил на свою государеву отчину 
Киев и на всю Малую Русь милостию своєю». Як 
вважає відомий український історик Петро Толочко, 
«з усією очевидністю напрошується висновок, що 
назва козацької держави "Мала Русь" була місцево
го південноруського походження. Вона формувалася 
поступово впродовж XIV—XVII століть: спершу сто
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сувалася Галицько-Волинської держави, а потім по
ширилася і на всю Південну Русь. Знайомство з офі
ційними документами, особливо часів національного 
відродження, свідчить, що назва ця відображала, 
з одного боку, розуміння церковно-козацькими ко
лами спадковості історичного розвитку від часів Ки
ївської Русі, з іншого — стверджувала народження 
й існування на терені давньоруської спадщини ще 
однієї держави. Це було своєрідне заперечення пре
тензій московських царів і патріархів на право ви
давати себе за єдиних представників всієї Русі. В кон
тексті цієї державно-правової опозиційності стає 
зрозумілою увага до титулатури. Сильвестр Косів 
називає себе в одному випадку "митрополитом 
Київським і Галицьким і всієї Росії", в іншому — "ми
трополитом Київським і всія Малая Росії", Богдан 
Хмельницький в листі до патріарха Никона від 
9 серпня 1653 року, незважаючи на офіційний титул 
ієрарха "всія Русії", називає його "патриарх царству
ющего града Москвы и всеа Великиа России". Ана
логічно титулував Московського патріарха гетьман 
і в наступних листах, чим фактично не визнавав його 
всеруські духовні повноваження».

Зауважмо, що офіційною назвою держави, ство
реної Хмельницьким і успадкованої іншими гетьма
нами, було Військо Запорозьке, а «Мала Русь», «Укра
їна козацької Русі», «Малоросійська Україна» та ін., 
що їх активно вживали автори другої половини
XVII століття, були назвами території, на якій 
ця своєрідна військова держава розміщувалася. 
Точне значення цих термінів не раз змінювалося 
(так, у XVII столітті Сіверщина нерідко не вважалася
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за частину «Малої Русі»), аж поки наприкінці існуван
ня Лівобережної козацької держави (Гетьманщини) 
назва «Мала Русь» не закріпилася саме за козацьким 
Лівобережжям, його десятьма військово-адміні
стративними одиницями — полками (Гадяцьким, 
Київським, Лубенським, Миргородським, Ніжин
ським, Переяславським, Полтавським, Прилуцьким, 
Стародубським, Чернігівським). Ця територія (то
тожна, як уважали в Москві, давнім Київському та 
Чернігівському князівствам — про Переяславське, 
що розміщувалося майже на тій самій території, 
в XVII столітті вже, схоже, геть забули), котра після 
всіх подій доби Руїни все ж таки утримала свої авто
номні права під російською протекцією і дала право 
російському цареві йменувати себе «великим госу
дарем царем и великим князем... Великия и Малая 
России самодержцем» (уперше такий титул ужив 
Олексій Михайлович у лютому 1654 року, згодом він 
розширився до «и Белыя России», що підкреслювало 
роль царя як «збирача руських земель» та його пре
тензії на землі Великого князівства Литовського).

Чималу роль у затвердженні терміна «Мала Росія» 
в другій половині XVII століття відіграли українські 
письменники з числа духовних осіб — такі, як ано
німний автор загальновідомого «першого підручни
ка з історії України» — «Синопсиса» (його авторство 
іноді приписують Інокентію Гізелю, архімандритові 
Києво-Печерської лаври). Загалом «Синопсис» є од
ним із найбільш промосковських творів української 
літератури взагалі, його ідеологія суцільно царист
ська, що унеможливлює якесь розуміння окреміш- 
ності «Малої Русі». Чого вартий лише той факт, що
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про козацтво автор майже не згадує, докладно зу- 
пиняючись на «визволенні Малої Росії» царем- 
самодержцем (володарем «Великої, Малої та Білої 
Русі») з-під чужоземного панування. Саме історія 
династії Рюриковичів, а згодом Романових, цікавить 
автора твору, котрий приймає ідею «Москви—Тре
тього Риму», а також думку про першість Москви як 
правонаступниці Київської Русі. Єдиний у своєму 
роді, автор винаходить навіть такий собі «Славяно- 
Російський народ», до складу котрого належать ве
лико- і малоросіяни, розбіжність між котрими, на 
думку автора, є незначною. Складається враження, 
що майбутні ідеологи часів пізньої Російської імперії 
мали в авторі «Синопсиса» гідного попередника.

Одначе згаданий підручник таки дещо випадає 
з числа творів XVII — першої половини XVIII сто
ліття, де вживається термін «Мала Росія», саме че
рез свій занадто сильний «москвоцентризм». Про 
зовсім не стовідсоткове розповсюдження термінів 
«Мала» і «Велика» Русь свідчить те, що навіть деякі 
українські церковні діячі (наприклад, ігумен Фео- 
досій Софонович, автор «Хроніки» — друга поло
вина XVII століття) вживають щодо росіян виключ
но термін «Москва», «московський», не згадуючи 
про «Велику» і, відповідно, «Малу» Росії. Натомість 
більшість українських авторів цього часу, особливо 
ті з них, що належали до кола козацьких істориків 
(а не православних ієрархів), такі як Григорій Гра- 
б'янка, Самійло Величко, розробили своє бачення 
того, чим є «Мала Росія». Зрештою, як влучно заува
жив Зенон Когут, українська козацька еліта дала 
конкретну назву конкретному народу, землям та
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політичній структурі. Ще раз зауважмо — ця назва 
у даний період стосувалася лише Лівобережжя і вжи
валася переважно в середовищі освіченої козацької 
еліти й духовенства. Назва «Мала Росія» стала цен
тром того, що той-таки Зенон Когут називає «мало
російською національною свідомістю», котра бага
то в чому є перехідною ланкою до свідомості власне 
української. Осердям цієї свідомості було почуття 
наявності окремішньої Малої Росії, краю зі своїми 
правами і привілеями, ніким не завойованого, а та
кого, який сам приєднався до Росії, котра має шану
вати згадані права (соціальні, політичні, релігійні 
тощо). На відміну від пізнішого сприйняття «мало- 
російства» як чогось меншовартісного, жалюгідно
го, діячі межі XVIII—XIX століть дуже здивували
ся б, якби їм хтось сказав, що назва «Мала Росія» є 
принизливою. Паралельно зі згаданою назвою інші 
регіони сучасної України й далі називались Волин
ню, Поділлям, а Київщина нерідко позначена на то
гочасних польських картах власне як «Україна» (до 
1830-х років слово «Україна» існувало і в назві однієї 
з українських губерній — Слобідсько-Української, 
згодом перейменованої на Харківську. Доречно 
згадати хоча б номінанта нещодавнього конкурсу 
« Великі українці», мандрівного філософа Сковороду, 
якого сьогодні доводиться «ділити» Харківщині 
й Полтавщині і який називав Малоросію своєю «ма
тір'ю», а Україну — Слобідську — своєю «тіткою»).

Носіями «малоросійської свідомості» була укра
їнська еліта-шляхта, що виросла після Хмельниччи
ни, і для неї переяславський міф був наріжним ка
менем розуміння стосунків між Великою і Малою
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Росією. Вельми показовим у цьому плані були як 
козацькі літописи, так і публіцистичні твори, серед 
яких відрізняється поема «Розмова Великоросії 
з Малоросією» Семена Дівовича, перекладача гене
ральної військової канцелярії при останньому геть
мані Кирилі Розумовському, написана 1762 року 
у формі діалогу двох вищезгаданих дам. При цьому 
Великоросія виступає в ролі такої собі любительки 
цікавих історій про минуле, розпитуючи свою спів
бесідницю про те, чим та відома в історії. Малоросія 
(чиї розгорнуті відповіді займають більшу частину 
тексту поеми) докладно розповідає про себе та про 
подвиги своїх синів, а також про те, що її намагали
ся підкорити сусідні володарі, проте не змогли:

Не раз, не два, тут можна і треба сказати,
Багато їх хотіло мене нахиляти.
І кримський хан та й інші бажали володіть,
У владу свою взять або одоліть.
Та з них ані до кого гетьман не захотів. 
Хмельницький військо скликав і всіх підбадьорив: 
Російському цареві про себе сповістив,
Піддавши Україну, і сам він покоривсь.
.Боярин був російський, що звався Бутурлін,
При нім в Переяславі присягу дав він.
А взяв під свою руку російський цар нас,
Ствердив здобуте право усім навсякчас.
І польські привілеї також не змінив,
Чини раніше дані усі потвердив.
А щоб пізнала краще мої вірні служби,
Скажу, що нас приводить взаємно до дружби: 
Чини нам і російські царі прибавляли,
До наших, до колишніх свої додавали...

(Переклад В. Шевчука)
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«Мала Росія» нагадує «Великій», що вона присягала 
не їй, а їхньому спільному цареві, твердячи, що фак
тично вони — дві різні країни, які об'єднує царська 
династія. Такий самий менталітет непідкореного, 
свідомого своїх прав народу наявний і в іншого ав
тора цього часу — священика Київського Флорів- 
ського монастиря Максима Плиски, автора поетич
ного «Сказання про Малу Росію і про біди, які в ній 
були». Він, називаючи свою батьківщину водночас 
і Україною, і Малою Росією, твердить, що служба 
цареві була добровільним вибором «Хмельницького 
і Вкраїни». Подібні твори писалися заради «честі, 
слави й оборони усієї Малої Русі».

Подальша історія терміна «Мала Росія» добре ві
дома. Після ліквідації урядом Російської імперії всіх 
ознак української козацької державності це понят
тя залишилося суто географічною назвою невели
кого регіону, а «малоросійська свідомість» згодом 
поступилась новому усвідомленню своєї землі як 
«України». «Лебединою піснею» вживання терміна 
«Мала Русь» щодо автономної Малоросії виявились 
«Історія Малої Росії» Дмитра Бантиша-Каменського, 
«Історія Малоросії» Миколи Маркевича, а надто 
ж знаменита «Історія Русів, або Малої Росії», ство
рена ще десь на початку XIX століття. її анонімний 
автор різко нападає на тих, хто вживає неприємний 
і незрозумілий йому термін «Україна» замість гор
дого й наповненого історичним змістом «Мала Ро
сія» (сьогодні для нефахівця з цих питань така заява 
прозвучала б вельми дивно), водночас не забуваючи 
нагадати читачеві, що «колись ми були те, що тепер 
московці: уряд, первинність і сама назва Русь від нас
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до них перейшло. Але тепер ми у них — яко притча 
воязиціях!»

Утім, епоха, коли терміном «Мала Росія» можна 
було пишатись як ознакою політичної окремішності, 
безповоротно йшла в минуле. Що ж лишалося? Ма
лоросійське генерал-губернаторство, яке охоплювало 
українське Лівобережжя і складалося з Полтавської 
та Чернігівської губерній, але й та назва невдовзі 
зникла — надто вже неприємною вона здавалась ім
перському уряду, що ніби була живим нагадуванням 
про якусь «малоросійську окремішність». І імперська 
влада розробляє нову концепцію «малоросійства» — 
як частини триєдиної російської нації, що об'єднує 
росіян, малорусів і білорусів (значну роль тут віді
грали праці видатного російського історика Миколи 
Устрялова та діяльність відомого міністра освіти часів 
імператора Миколи І Сергія Уварова). Ця концепція 
загальноруської нації мала стати офіційною і всеохоп- 
ною, бо наголошувала на тих рисах, що об'єднували 
східних слов'ян, усіляко затушовуючи відмінності, 
котрі проголошувалися звичайною «зіпсованістю» 
українців і білорусів «польськими впливами». Як ува
жає сучасний російський історик Олексій Міллер, 
«деякі елементи малоруської (або, як ще писали, 
південноруської) специфіки могли викликати непід
робний інтерес і навіть захоплення, але саме як однієї 
з версій російського життя. Малоруська ідентичність 
у рамках такої системи координат була ідентичністю 
регіональною і як така могла мирно співіснувати з за- 
гальноросійською ідентичністю». Зауважмо — мало
росами, як слушно гадає Андреас Каппелер, у Ро
сійській імперії другої половини XIX — початку
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XX століття називали лише тих українців, що «сту
пили на шлях соціального сходження і певної інте
грації в російське суспільство», вважаючи їх... попри 
деякі мовні й культурні особливості, «частиною росій
ського народу». Українське селянство зневажливо 
називали «хохлами», дурними і некультурними, а не
безпечних для імперії «українців, які хотіли розви
вати власну самобутню культуру і до того ж створю
вали національні спілки й партії — "українофілами" 
або "мазепинцями"».

Така малоросійська свідомість в очах будівничих 
нової української нації стала тепер гальмом на шляху 
розвитку української свідомості. В епоху розвитку то
гочасної національної ідеології «малоросійство» по
чало сприйматись як щось архаїчне і шкідливе, про
імперське. Неприйняття «малоросійства» з'явилося 
саме в другій половині XIX століття—тоді, коли оста
точно затвердились назви «Україна» й «українці». 
«Мала Росія», схоже, не подобалася творцям нової 
української нації саме через свою нібито «росій- 
ськість». А в XX столітті «малорос» у слововжитку 
свідомих українців узагалі став синонімом «хохла», не 
свідомого своєї національної приналежності. Спра
цьовувала елементарна «народна етимологія» — раз 
«Мала», значить менш вартісна, менша сестра тощо. 
Наш читач може собі уявити, як цей термін мав 
сприйматись авторами вже доби української неза
лежності, вихованими на одіозних радянських опо
відях про старших і молодших «сестер» в СРСР...

Так досить швидко, як для історії, слово, котре було 
колись не надто приємним для прихильників імпер
ської ідеології, стало жупелом і для палких україн
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ських борців із тією ідеологією. Інша доля спіткала 
поняття «Велика Росія», яке на XIX століття перетво
рилося у «Великоросія» (паралельно з тим, як «Мала 
Росія» стала «Малоросією»). Позначаючи в цей пері
од тридцять власне російських губерній на противагу 
решті губерній імперії (зокрема і двом «малоросій
ським», а також білоруським тощо), термін став теж 
чимось більшим, аніж звичайна географічна назва, 
а саме вагомим поняттям російської ідентичності, на
завжди набувши асоціацій з імперською величчю — 
і ось Володимир Ленін уже пише свій твір «О нацио
нальной гордости великороссов»...

Сьогодні ж обидва терміни фактично сприйма
ються цілком однозначно як прихильниками укра
їнської національної ідеї (із числа як українців, так 
і росіян), так і її супротивниками. «Великоросія» — 
як синонім великої, могутньої імперії (російської, 
радянської тощо), «Малоросія» — як символ при
ниженості, неповноцінності, чи принаймні нижчо
го, підлеглого статусу. І нікому, здається, просто не 
хочеться згадувати, що історія цих двох цікавих тер
мінів далеко не така проста і примітивна, як кортіло 
б деяким політикам та публіцистам, ба навіть істо
рикам. На нашу думку, ліпше розуміння цієї історії 
як українцями, так і росіянами може допомогти 
зробити нарешті неактуальними слова Андреаса 
Каппелера про те, що «більшість росіян усе ще 
дивиться на українців як на малоросів, частину ро
сійської нації, і не розуміє, чому українці намага
ються утвердити свою мову, свою культуру і власну 
державу». Адже дійсно справжня «дружба народів» 
можлива лише між «рівноцінними» націями...



Розділ II. У складі двох
Великих
князівств



На початку цього розділу автор мае відразу 
зізнатися в одному маленькому шахрайстві. 
Протягом XIV-XVI століть політичних відносин 
між Україною та Росією не існувало і не могло 
бути. Проте виявити україно-російські сюжети 
можна спробувати. Адже українці та росіяни 
мешкали у двох сусідніх великих князівствах 
(Литовському і Московському), далеко не в усьо
му схожих за політичним устроєм та культурою. 
Якщо росіяни були для свого Великого князів
ства, мовити б, титульною нацією, то українці 
у Великому князівстві Литовському знали різні 
часи стосовно їхньої ролі в житті «не їхньої 
їхньої» країни. Утім, почнімо -  спочатку.

XIII століття було для всієї Східної Європи неспо
кійним часом. З далеких східних степів прийшли 
непереможні жахливі завойовники — одні назива
ли їх монголами, інші татарами, а були й такі, хто 
вважав, що правильне ім'я цих кочовиків дуже сим
волічне — «тартари», тобто «пекельнілюди», «люди 
з Тартару» (відоме малоприємне місце з давньо
грецької міфології). Монголи не просто пустили 
шкереберть усталену політичну структуру Східної 
Європи — вони спромоглися заснувати власну до
волі міцну імперію, одним з улусів котрої став пів
нічний улус Джучі, який все частіше називали Зо
лотою Ордою, зі столицею в місті Сарай у пониззі 
великої річки Ітиль (Волги). І якщо Польща та Угор
щина зуміли оговтатись і зберегти політичний су
веренітет, то над князями роздробленої Русі запа
нував хан Золотої Орди. Запанував як верховний
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володар і сюзерен, і саме його руські літописи стали 
називати терміном «цар» — видозмінене грецьке 
«кир», тобто «кесар», від імені «Цезар», котре вже 
давно перетворилося на титул, що означав найвищу 
імперську світську владу (звідси, дивні для нас сьо
годні літописні згадки про «доброго царя Джанібека» 
чи «суворого царя Узбека», котрі означали золото- 
ординських ханів). Сьогодні існують різні погляди 
щодо того, наскільки тяжким було «іго татарське» 
для земель Русі, проте так чи інак воно було досить 
обтяжливим для тих князів, котрі намагалися вести 
самостійну політику, — це стосується обох нових 
політичних центрів руських земель, як Галицько- 
Волинської, так і Володимиро-Суздальської Русі. І як
що перша через закінчення династії Даниловичів 
фактично розпалася, то друга стала ядром для так 
званої Залесської Русі, згодом — Московського кня
зівства. Але святе місце порожнім не буде — замість 
могутньої Галицько-Волинської держави постало 
інше державне утворення, сформоване, здавалося б, 
найбільш занедбаним європейським етносом, «остан
німи язичниками Європи» —литовцями. Потужний 
зовнішній чинник у формі тиску з боку як Русі, так 
і Тевтонського ордену, під патронатом котрого від
бувалася активна німецька колонізація Балтії, змуси
ла окремі литовські союзи племен (аукштайтів, же- 
майтів, курземе, земгалів) об'єднатись і створити 
цілком життєздатну державу. Сталося це вже в се
редині XIII століття, за князя Міндовга — супротив
ника, а інколи і союзника Данила Галицького. Після 
зникнення Галицько-Волинської Русі в 1340-х роках 
її землі, так само як і землі інших південно-західних
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та західних руських князівств, навдивовижу швид
ко увійшли до складу Великого князівства Литов
ського.

Ми практично не маємо даних про якесь сер
йозне литовсько-руське військове протистояння: 
ресурси Литви не дозволяли вести справжню ши
рокомасштабну війну на кількох напрямках (тим 
більше проти все ще небезпечного південно-схід
ного сусіда — татарських орд, що почали виокрем
люватися зі складу Золотої Орди). Утім, вигідну 
зовнішньополітичну кон'юнктуру на півдні та сході 
(роздробленість Русі, і згодом — у XIV столітті — 
роздробленість Золотої Орди) дуже вчасно допов
нила виважена політика литовських князів, котру, 
зазвичай, скорочено формулюють як «ми старого 
не змінюємо, нового не запроваджуємо». Як пи
сав Михайло Грушевський, «рідко коли в євро
пейській історії можна було бачити такий швид
кий і великий територіяльний зріст. Сей напрям 
[на південь. — Д. Ж.] був подиктований принци
пом найменшого спротивлення або найменшої тра
ти сил. Бо на нові здобутки в землях північних: 
білоруських і великоросійських треба було більше 
сил і більше енергії». Справа в тому, що українські 
князі стали почуватися невпевнено з початком 
явного розпаду Золотої Орди, коли ярлики на кня
жіння вже не гарантували, як раніше, безпеки ані 
їм, ані їхнім підданим, адже хани в Сараї почали 
змінюватися з калейдоскопічною швидкістю, і ко
жен хотів подарунків за ярлик, а у випадку «став
ки не на ту конячку» в цій боротьбі за ханський 
престол доля нещасливого князя могла бути не
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надто доброю. Литовські ж князі пропонували за
хист і політичну стабільність. Тому не дивним є те, 
що починається ланцюгова реакція приєднання 
дрібних руських князівств до Литви. Ба більше, 
дрібні князі-Рюриковичі цілком могли розрахову
вати на те, що вони залишаться при владі у своїх 
князівствах, тоді як більші князі часто-густо все 
ж таки мали що втрачати — тому, наприклад, ки
ївські Рюриковичі пробували вчинити опір литов
цям князя Ольгерда в 1360-х роках, покликавши 
на допомогу татар (кульмінацією протистояння 
стала знаменита битва на Синіх Водах і перехід 
Київщини й Поділля під владу Литви). Але такі 
випадки були рідкістю, і нащадки великого князя 
Литовського Гедиміна поступово посіли князів
ські столи в більшості південних руських (україн
ських) значних міст. Дрібніші князівства (а їх, на
приклад, тільки на Чернігово-Сіверщині були в цей 
час десятки) залишилися при колишніх власни
ках. Просування литовців на південь і схід вража
ло за швидкістю та масштабами — в останні деся
тиріччя XIV століття верховенство Литви визнали 
князі не тільки Волині, Київщини, Поділля, Чер
нігівщини, а й Сіверщини, Смоленщини, навіть 
Брянська і Калуги.

Стали на якийсь час литовськими васалами князі 
Новосильські, Таруські й Оболенські (ті самі, що 
були предками відомого декабриста та безсмертно
го пісенного «корнета»). Проте саме на сході Литва 
стикнулася з найсерйознішим суперником у справі 
«збирання руських земель». Спочатку поширення 
литовського впливу зіштовхнулося зі спротивом Ря
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занського князівства, яке посилилось під владою 
талановитого князя Олега (помер 1402 року) Так, 
Олег відбив у литовців Єлець і Козельськ (той са
мий, що колись заслужив у монголів Батия славу 
«злого города» за відчайдушний опір) і намагався 
відвоювати Брянськ, але зазнав невдачі, а після 
смерті Олега Рязань перетворилась на бойовище між 
Литвою і Москвою, навіть на якийсь час ставши ли
товським васалом. Більш небезпечним для Литви 
виявилось суперництво з Московським князівством, 
котре набрало сили за князювання Дмитрія Донсько
го. Москва була не слабшим центром тяжіння для 
дрібних руських князівств за Литву, до того ж усі не- 
вдоволені політикою великих литовських князів 
могли знайти тут захист і допомогу. Постійні «від'їз
ди» невдоволених князів і бояр то «на Москву», то на 
«на Литву» були цілком звичайним явищем — цим 
займалися навіть члени правлячої в Литві династії 
Гедиміновичів, зокрема сини великого князя Оль- 
герда. З погляду старого феодального права князів на 
вільну зміну сюзерена, який не виконує обов'язків 
щодо васала, такі князі мали право «на від'їзд», хоча 
великі князі (і литовські, і московські), усвідомлю
ючи небезпеку, намагалися зашкодити таким діям 
своїх васалів. Інша справа, що так буває завжди: 
«той, хто утік до нас, — людина, яка зробила вільний 
вибір, а від нас — підлий зрадник». Коротше, «у нас» 
є доблесні розвідники, а «в них» — підлі шпигуни. 
Тих, хто цікавиться цим моментом, відсилаємо до 
знаменитого листування Івана Грозного з відомим 
«емігрантом» з Московського царства, князем Ан
дрієм Курбським, де Курбський саме обстоює право
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на свободу вибору для князя, а Грозний — абсолют
ну владу царя над підданими, зокрема й князями.

Як писав Михайло Грушевський, Литва поступо
во почала програвати боротьбу за серця й душі, а та
кож за земельні володіння дрібних руських князів 
Москві через свої менші ресурси і «несистематич- 
ність» просування на схід. Хоча якась концепція 
щодо цього просування у литовських правителів 
була — так, великий князь Ольгерд (Альгірдас, пра
вив у 1345—1377 роках) якось заявив представни
кам Тевтонського ордену, що «вся Русь має належати 
до Литви». Це викликає сильну підозру, що литов
ські правителі сприймали себе не як учорашніх 
«варварів-язичників» (хоча той таки Ольгерд був 
іще напів'язичником, на чому неодноразово наголо
шувала московська пропаганда — хоча є дані і про 
його хрещення у православ'я,), а як законних спад
коємців князів Кйївської Русі, котрі «збирають 
руські землі». Щось подібне мав на увазі й великий 
князь Литовський Вітовт (Вітаутас, правив у 1392— 
1430 роках), коли обіцяв своєму союзникові, вигна
ному з батьківщини хану Золотої Орди Тохтамишу 
посадити його знову на ханський престол, натомість 
сподіваючись із його допомогою «сісти по всій Русь
кій землі» (проте, як відомо, цим планам завадила 
програна Вітовтом і Тохтамишем грандіозна битва 
на Ворсклі 1399 року, коли від рук татар темника 
Єдігея і хана Темір-Кутлука загинули десятки укра
їнських, білоруських та власне литовських пред
ставників княжої еліти).

Утім, якщо в XV столітті темпи просування литов
ської влади на схід і уповільнились, то принаймні
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величезні території українських і білоруських, а част
ково й російських земель вже були об'єднані ідеєю 
служіння великому князеві Литовському. Важливо, 
що він, цей великий князь, почав сприйматися не 
як чужоземний володар, а фактично як свій. «Остан
ні язичники Європи» почали швидко змінюватися, 
засвоюючи більш розвинені форми державного 
устрою від своїх васалів. Так, із семи відомих нам 
синів засновника правлячої литовської династії кня
зя Гедимінатроє стали православними, діставши на 
додачу до язичницьких литовських іще й руські іме
на (Наримунт став також Глібом, Коріат — Михай
лом, а Любарт — Дмитром). А з дванадцяти синів 
Ольгерда (онуків Гедиміна) православними були 
вже аж десять, серед них, скоріш за все, і Ягайло, 
котрий згодом став католиком і заснував знамениту 
династію Ягеллонів. Навіть язичницькі імена кня
зівським синам дають дедалі рідше, представники 
династії Гедиміновичів стають усе більш «руськи
ми». Норми руського судочинства беруться за осно
ву литовської судової системи (знамениті Литовські 
статути багато в чому наслідують «Руську правду» 
Ярослава Мудрого), старобілоруська (чи все ж ста
роукраїнська — розрізнити їх у цей час непросто) 
мова стає офіційною мовою Великого князівства 
Литовського настільки міцно, що документів, на
писаних власне литовською, не збереглося взагалі. 
Єдиним слабко «обрусілим» регіоном князівства 
якийсь час лишалася Жемайтія (Жмудь), але осо
бливої політичної ролі вона не відігравала вже по
чинаючи з XV століття. Аристократія Литовської 
держави складалась як з литовсько-руських, так
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і з питомо руських родів — причому і князівських, 
і боярських. Як мінімум двічі руська (україно-бі- 
лоруська по суті) еліта князівства зазнавала страш
них утрат—у програних битвах на Ворсклі ( 12 серп
ня 1399 року) та на річці Швентої під містечком 
Вількомир (1 вересня 1435 року), коли число вбитих 
лише самих князів вираховувалося десятками; про
те це не підірвало її позицій, сильних аж до самої 
Люблінської унії 1569 року й початку домінування 
польських політичних і культурних впливів у Вели
кому князівстві (цьому не завадили династійні Крев- 
ська та Городельска унії 1385 та 1413 років відповід
но, за якими Польща і Литва отримували єдиного 
короля, проте лишались окремими державами). На
віть на початку XVII століття невідомий нам патріот 
«Литовської Русі» написав на звороті одного з ар
кушів Литовського статуту 1588 року цікавий вір
шик (цит. за М. Грушевським):

Полска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною:
Без той в Польще не пребудеш,
Без сей в Литве блазном будеш...
...Весели се ты Русине 
Тва слава никгды не згине.

Усе ж розширення Великого князівства Литов
ського не було безмежним — край йому поклали 
принаймні дві обставини. Першою була експансія 
Великого князівства Московського на захід, дру
гою — зміна позиції багатьох руських князів, які 
раніше вітали прихід литовців. Проте спочатку тро
хи про те, як і чому звернули свій погляд на захід 
московські князі. Як ми вже згадували, поки литов
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ські князі Гедимін та Ольгерд об'єднували біло
руські й українські землі навколо Вільни, на північ
ному сході виріс осередок, який почав об'єднувати 
навколо себе північно-східні князівства Русі. Цим 
осередком став спершу Володимир-на-Клязьмі, 
а з початку XIV століття — Москва (протягом XIV—
XV століть держава московських князів назива
лася Великим князівством Московським). Лікві
дуючи один по одному уділи та приєднуючи їх, 
звільняючись від татарської влади (вирішальним 
тут стала навіть не знаменита Куликовська битва, 
а відоме «стояння на річці Угрі» 1480 року, бо великий 
князь Іван III не платив ханові данини ще з 1476 ро
ку), московські князі встигли на кінець XV століття 
створити потужну, досить централізовану держа
ву. Вони приєднали Твер, Рязань, Новгород і по
чали приєднувати сіверські князівства, де й зіткну
лися з Литвою.

Об'єднавши майже всі землі «Великої Русі» (див. 
розділ про терміни), великий князь Іван III починає 
претендувати на землі білоруські та українські, як 
на історичну спадщину дому Рюриковичів, бо титу
лує себе «Государем усієї Русі». Тут була своя суто 
династійно логіка, але не тільки вона. Пригадаймо, 
що ще 29 травня 1453 рокутурки-османи взяли Кон
стантинополь, поклавши край існуванню Великої 
Візантійської імперії. У Московській державі цю 
сумну для всього православного світу звістку сприй
няли зі змішаними почуттями — як трагічний доказ 
того, що Бог залишив Константинополь, котрий від
ступив від істинного православ'я, пішовши на об'єд
нання з католиками (малася на увазі знаменита
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Флорентійська унія). Московські правителі почали 
сприймати себе як справжніх лідерів православно
го світу, що ніби посіли місце візантійських імпера
торів. 1658 року Московський митрополит писав: 
«Константинополь упав, адже відступив від істин
ної православної віри. Але на Русі ця віра ще жи
ва — Віра Семи Соборів, яку Константинополь пе
редав її Великому князеві Володимиру. На землі 
існує тільки одна істинна Церква — Церква Руська». 
Зрештою це глибоке переконання московських 
книжників висловив 1512 року чернець Філофей 
у зверненні до великого князя Московського Васи- 
лія III: «християнські імперії впали, замість них сто
їть лише держава нашого володаря. Два Рими впали, 
але третій стоїть, а четвертому не бути ніколи... 
Ти — єдиний християнський государ у світі, воло
дар усіх істинних вірних християн». Додаткове об
ґрунтування такого статусу Московського князя 
полягало в тому, що 1472 року Папа Римський Сікст IV 
улаштував шлюб Івана III з Зоєю (Софією) Па- 
леолог, племінницею останнього візантійського ім
ператора, Константина XI, героїчно загиблого під 
час штурму його столиці турками 1453 року. Відтоді 
до Москви потрапили не тільки візантійський герб, 
відомий чорний двоголовий орел та бібліотека Софії 
Палеолог, а й колосальні амбіції щодо вселенського 
статусу світової держави.

Зростання війскової могутності Московської дер
жави та формування наприкінці XV століття її нової 
ідеології (коротко названої «Москва — Третій Рим», 
тобто третій за часом після Давнього Риму і Кон
стантинополя, де малося на увазі не просто місто,
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а Держава, Імперія), на тлі не такої потужної велико
князівської влади у Великому князівстві Литовському 
та послабленні його військової могутності, немину
че наближало часи відкритої боротьби за право 
вважатися спадкоємцем Київської Русі. Спочатку 
інтереси двох східноєвропейських «наддержав» зі
ткнулися на «нейтральній території» — у питаннях 
панування над Твер'ю, Новгородом та Рязанню. Пер
ший раунд протистояння Литва програла повільно, 
але повністю — фактично «здала» Новгород, котрий 
був готовий стати її васалом (1478 року Іван III при
єднав Новгородську республіку до Великого князів
ства Московського), була змушена спостерігати, як 
ліквідовують незалежність Тверського (1485 рік) та 
Рязанського (фактично — в 1480-х роках, формаль
но — аж 1521 року) князівств. Унаслідок такої «по
літики замирення агресора» війська Московської 
держави вийшли на кордон з Литвою, цілком при
єднавши «нейтральний пояс». Далі ситуація для Лит
ви не поліпшилася.

Уперше великий князь Московський Іван III по
ставив перед Вільно вимогу про передачу «руських 
міст Смоленська, Вітебська та Полоцька» ще 1478 ро
ку (тобто навіть до офіційного скинення залежнос
ті від Орди!) Майже одночасно з цим московські 
війська почали займати прикордонні міста сусідньої 
держави. Після смерті великого князя Литовського 
(і короля польського) Казимира IV Ягеллончика 
(який, за легендою, говорив своїм боярам, що з Мо
сквою воювати не варто, бо вона сильна, а на руські 
князівства у складі Литви надія слабка — очевидно, 
стосунки литовських і білоруських та українських
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п і д д а н и х  К Н Я З Я  на цей момент уже були не ті, що 
раніше) 1492 року Москва розпочала першу відкри
ту війну за так звану отчину, хоча «дивна війна» на 
прикордонні тривала ще з 1480-х років.

Особливості цій війні додавала та обставина, що 
на прикордонних з Московською державою пів
денних руських (зокрема, і майбутніх українських) 
землях великі князі литовські традиційно залиша
ли або заново селили представників династії Рю
риковичів, зосібна тих князів, що тікали від влади 
(за середньовічними мірками, тиранії) московських 
правителів. Райони на півночі Чернігово-Сівер- 
щини у XV столітті являли собою своєрідну «ней
тральну смугу» дрібних так званих Верховських 
князівств (Бельовське, Новосильське, Мезецьке, 
Трубецьке, Воротинське, Одоєвське та інші, якими 
володіли чернігівські Рюриковичі. Під час супер
ництва Москви й Литви ці князі неодноразово змі
нювали верховного сюзерена, переходячи зі своїми 
землями під зверхність то московського, то литов
ського князя, залежно від того, хто перемагав. Окрім 
того, велику роль у зміні їхніх настроїв відіграла 
рішуча політика великого князя Казимира, спрямо
вана на ліквідацію князівств у Литві (у 1470-х роках 
було ліквідовано Київське князівство, а спроба 
українських князів Михайла Олельковича, Федора 
Бельського й Івана Ольшанського 1481 року вла
штувати проти великого князя змову була викрита, 
і двоє змовників поплатилися своїми головами; 
Бєльський же втік до Москви і став родоначальни
ком відомої княжої династії Бєльських — не пер
ший, не останній...).
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Зрештою представники родин Воротинських, Єв
рейських, Можайських, Мезецьких, Мосальських, 
Одоєвських, Трубецьких, Шемячичів та ін. один по 
одному визнали владу великого князя Московського 
Івана III, внаслідок чого під його контролем опинила
ся значна частина Чернігово-Сіверщини (сподівання 
тих князів на більш лояльне ставлення московського 
володаря до окремішнього існування їхніх уділів, 
звісно, було помилкою, і вони це згодом відчули).

Аби якось стримати швидку експансію східного 
сусіда, молодший син померлого Казимира IV Олек
сандр Казимирович, проголошений ЗО липня 1492 ро
ку великим князем Литовським, направив до Москви 
скаргу щодо порушення миру між державами, на
магаючись виграти час для створення антимос- 
ковської коаліції у складі Литви, Польщі (де коро
лював його брат Ян-Ольбрахт), Заволзької Орди 
та Кримського ханства (яке нещодавно вийшло зі 
складу агонізуючої Золотої, чи то пак уже просто 
Великої, Орди).

Політика компромісів призвела до того, що в січ
ні 1493 року вперше в практиці литовсько-москов
ських взаємин великий Московський князь був 
названий «государем усієї Русі». У відповідь на за
перечення такого титулування з боку литовської 
сторони, московські політики заявили, що нічого 
нового тут немає, оскільки йдеться лише про те, чим 
«Івана III Васильовича Бог обдарував, адже він 
з діда-прадіда, від початку є вродженим государем 
усієї Русі». Простуючи далі шляхом компромісів, ве
ликий князь Литовський Олександр 1494 року уклав 
з Іваном III мирний договір, за яким литовці йшли
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на територіальні поступки. Щоб міцніше скріпити 
мир між двома державами, великий князь Литов
ський навіть одружився з дочкою Івана III та Софії 
Палеолог Оленою.

Однак великий князь Московський і далі прова
див свою лінію на «збирання руських земель». Гра
бунки порубіжних литовських земель московськи
ми ратними людьми не припинилися навіть після 
укладання мирної угоди між Москвою та Вільно. 
Навіть перебування княжни Олени у Вільно вико
ристовувалося з метою збору інформації про стан 
справ у Великому князівстві Литовському. Гірше 
того — великий князь Московський Іван III уклав 
союзи з молдавським господарем Стефаном та крим
ським ханом Менглі-Гіреєм, спрямовані головним 
чином саме проти Литви. Наслідком дії останнього 
були ініційовані Іваном III численні вторгнення 
кримських орд на українські й білоруські землі на 
межі XV—XVI століть. Кримське ханство, що після 
виокремлення з Золотої Орди спочатку перебувало 
у васальній залежності від Литви, за часів першого 
кримського хана Хаджі-Гірея було оборонцем укра
їнських земель від заволзьких татар. Проте політика 
ханства змінилася з появою в Причорномор'ї тур
ків. 1475 року турецький флот зайняв генуезькі во
лодіння в Криму і змусив хана Менглі-Гірея стати 
васалом османського султана. Це мало фатальні на
слідки для України і для всього Великого князівства 
Литовського. Менглі-Гірей вступив у союз із Мо
сквою. На прохання свого московського союзника 
1484 року Менглі-Гірей здійснив великий напад на 
українські землі. Київ було зруйновано і спалено,
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а золотий церковний посуд із собору Святої Софії 
хан надіслав до Москви в дар своєму союзникові. 
Сильно постраждала вся Київщина, її населення було 
почасти знищене, почасти забране в ясир. 1485 ро
ку було спустошено Поділля, 1488 року знову по
страждала Київщина, а 1490 — Волинь і Холмщина; 
надалі нищівні татарські походи повторювалися 
майже щороку. Татари стали частими гостями на
віть на Волині й Поліссі.

Утім, автор не хотів би, щоб у читача склалося вра
ження, ніби татари завжди виступали з Великим кня
зівством Московським єдиним фронтом. Вони діяли 
передовсім у своїх інтересах і нерідко укладали уго
ди і з Литвою — так, великий князь Литовський Си- 
гізмунд ініціював і фактично оплатив 1515 року похід 
хана Мехмет-Гірея на Сіверщину, у містах якої міцно 
закріпилося московське військо. Туди ж вирушили 
і загони литовських козаків, щоправда, ця кампанія 
не увінчалася поверненням земель під литовську вла
ду. Об'єднавшись 1521 року з кримськими татарами, 
українські козаки на чолі з відомим прикордонним 
старостою Остафієм Дашковичем завдали потужно
го удару по Москві. До коаліції прилучилися ще й ка
занські татари. Великий князь Московський Васи- 
лій III (правив у 1505—1533 роках) після поразки на 
річці Оці втік у Волоцькі ліси, відкупившись великою 
даниною татарам. З'єднане військо відійшло у ней
тральне Рязанське князівство, яке теж трохи спусто
шили. Кримський хан Мехмет-Гірей та казанський 
Сагіб-Гірей своє дістали, і подальша доля кампанії їх 
уже не хвилювала, а надто посилювати Литву на про
тивагу Москві їм було зовсім не потрібно.
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Проте ми забігли дещо наперед. За згаданих не
простих умов великий князь Литовський Олександр 
Казимирович, обраний фактично без узгодження 
з офіційним Краковом і не пов'язаний з Польщею 
жодними зобов'язаннями, намагався зміцнити сто
сунки двох держав, воліючи вдихнути життя в не
чинну наразі Городельську унію. Крім того, прагну
чи досягти внутрішньої консолідації своєї держави, 
великий князь замислив об'єднати всіх своїх під
даних у межах однієї конфесії, тобто зробив спробу 
реанімувати ідею церковної унії.

Дії Олександра Казимировича в царині міжкон
фесійних відносин, а також зменшення ролі «русь
ких» (україно-білоруських) князів та бояр у керів
ництві Литовською державою спровокували їхнє 
невдоволення. Звичним явищем стають «від'їзди» 
до великого князя Московського представників зга
даних вище родів. Щоб уникнути нової війни, Олек
сандр Казимирович навіть наказав іменувати свого 
тестя Івана III «государем усієї Русі». Але й це не 
допомогло.

Навесні 1500 року московські війська вступили 
на територію Чернігово-Сіверщини. Упродовж на
ступних кількох місяців владу великого князя Мос
ковського визнали князі Серпейська, Путивля, Ста- 
родуба, Любеча, Гомеля, Новгорода-Сіверського, 
Рильська та інших міст. Успіхам московських рат
ників значною мірою посприяли дії їхніх давніх 
союзників — кримських татар, котрі в цей таки 
час спустошили Волинь і Берестейщину. Східний 
союзник литовського великого князя — хан За
волзької Орди Шах-Ахмат (який колись «стояв на
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Угрі», так і не давши бій Івану III), вирушивши на 
допомогу Олександру Казимировичу, був розгром
лений кримськими ордами Менглі-Гірея. Лише 
1503 року було укладено тяжке для Литви пере
мир'я на шість років. За ним до Московської дер
жави відійшли величезні території Чернігівщини 
й Сіверщини (сьогодні це українські, білоруські 
та російські землі) з містами Чернігів, Стародуб, 
Гомель, Новгород-Сіверський, Рильськ, Любеч, 
Путивль, Брянськ тощо.

Мабуть, найбільшого розголосу протягом наступ
них років набула так звана «справа Михайла Глин- 
ського», представника відомого україно-литов- 
сько-татарського роду (близько 1470—1534, походив 
з роду, заснованого онуком знаменитого темника 
Золотої Орди Мамая, таким собі Олексою Мамає- 
вичем, який виїхав з Орди до Литви). Князь Ми
хайло Львович Глинський здобув чудову освіту, 
навчався в Західній Європі: у Нідерландах, Іспанії, 
Італії, німецьких князівствах. (Чудово обізнаний 
у литовсько-руських справах Сигізмунд Гербер- 
пггейн називає Глинського і князя Острозького най- 
видатнішими «литовцями» свого часу, тому ми по
говоримо про обох дещо докладніше, аби наочно 
проілюструвати, наскільки непростими і не зовсім 
звичними для нас сьогодні були етнічні та соціаль
ні моменти в XVI столітті). Імператор Священної 
Римської імперії Максиміліан І Габсбург називав 
князя Михайла своїм вихованцем. Будучи люди
ною амбітною і не без авантюрної жилки, князь 
Михайло робить блискучу кар'єру при великому 
князеві Литовському Олександрі, стаючи в середині
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1490-х років «маршалком дворовим» — тобто на
чальником великокнязівської гвардії і «міністром 
двору». Князеві Михайлу, «татарину з походжен
ня, русину за колом зв'язків, європейцеві за спо
собом життя й освітою, пізніша традиція приписала 
роль останнього збройного символу в протистоян
ні "Литви" і "Русі", хоча насправді йшлося перед
усім про ображену княжу честь та непогамовані ам
біції» — влучно зауважила Наталя Яковенко. Князь 
Михайло Глинський — «чоловік сміливий, визнач
них здібностей, тілом кріпкий, а в небезпеках від
важний, великих можливостей і високої вдачі лю
дина», добре пам'ятав про своє русько-татарське 
коріння і був не проти стати таким собі «знаме
ном» руських князів і бояр Великого князівства 
Литовського, невдоволених тим, що їх відтерли від 
влади власне литовці. Це, звісно, аж ніяк не робить 
князя Михайла «свідомим українським патріотом» 
на початку його відомого виступу чи «зрадником 
української справи» після невдачі повстання — на
вряд чи можна говорити про «українську свідо
мість» князя, як і будь-кого з його сучасників. Про
те скористатись незадоволенням «русинів» князь 
дійсно намагався, інколи йому приписують і плани 
створення «Руського князівства» з українських та 
білоруських земель під протекцією великого князя 
Московського. Але про все по черзі. Кар'єра Глин- 
ського при дворі йшла по висхідній — влітку 1506 ро
ку під Кльоцьком (сьогодні в Білорусії) йому вдалося 
здобути першу визначну литовсько-руську пере
могу над кримськими татарами, після чого Менглі- 
Гірей на деякий час став навіть союзником Великого
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князівства Литовського. Утім, після смерті покро
вителя Михайла Глинського, великого князя Ли
товського Олександра, того-таки 1506 року стано
вище нащадка Мамая в Литві погіршилося — новим 
великими князем став другий син Казимира Ягел- 
лончика — Сигізмунд (Жигимонт), за яким в історії 
утвердилося прізвисько Старий.

Після утвердження при владі Сигізмунд І Старий 
поставив перед тогочасним великим князем Москов
ським Василієм Івановичем ультиматум — поверну
ти захоплені в останній війні землі. Після відхилен
ня Москвою цієї вимоги сейм Великого князівства 
Литовського ухвалив рішення розпочати підготовку 
до війни. Однак саме в той час, коли шляхетське 
ополчення було готове виступити на Чернігово-Сі- 
верщину, московські війська першими вторглись на 
білоруські землі. А на початку 1508 року Михайло 
Глинський підняв повстання проти великого князя 
Литовського. Позбавлений Сигізмундом І Старим 
посади маршалка двору, Глинський від'їхав у свої 
туровські володіння. До того ж він ще 1503 року по
сварився з трокським воєводою Яном Заберезин- 
ським, від котрого вимагав сатисфакції — поєдинку. 
Позбавлений такого права новим великим князем, 
Глинський узимку 1508 року власноруч помстив- 
ся — «наїхав» на маєток Заберезинського і наказав 
відрубати воєводі голову. Шляху назад уже не бу
ло — запальний князь вирішив підняти велике по
встання, залучивши на свій бік боярство Київщини 
та частини Білорусі. Боярству Київщини (яке очо
лили брати князя Іван та Василій) Михайло Глин
ський навіть пообіцяв відновити удільне Київське



64 Україна та Росія: як брати горщики побили

князівство. Волиняни і білоруські князі та бояри 
нічим особливо Глинському не допомогли. Проти 
бунтівника вирушив великий гетьман Литви й Русі, 
представник православного роду (нагадаємо — Глин- 
ський був спочатку православним, згодом католи
ком, а у Москві знову прийняв православ'я) Костян
тин Острозький (докладніше про нього далі), який 
розбив союзників Глинського — кримських татар 
і витіснив війська клану Глинських з Білорусії. Фак
тично широкомасштабне повстання «Русі проти 
Литви» не вдалося, справа звелась до виступу само
го лише клану Глинських, хай і великого (шляхта та 
міщани виявились патріотами свого Великого кня
зівства — про можливі причини цього див. далі). 
Шукаючи союзників, Глинський звертався не тіль
ки до татар, а й до Москви, підписавши з представни
ком великого князя Московського Василія III дяком 
Микитою Моклоковим домовленість про спільні дії 
супроти Великого князівства Литовського. Підґрун
тям цієї співпраці стає домовленість сторін про пе
редачу бунтівному князеві всіх земель, які він зуміє 
відвоювати у Вільно, за умови визнання ним під
данства Василію III.

Коли Глинский підписав угоду та склав у травні 
1508 року присягу на вірність великому князеві Ва
силію III, йому на допомогу прийшло велике мос
ковське військо на чолі зі ще одним перебіжчиком 
з Литовської Русі — воєводою князем Василем Іва
новичем Щемячичем. Спільно з Глинським вони 
намагалися захопити Мінськ, Оршу, Друцьк, Слуцьк, 
стару литовську столицю Новогрудок та інші біло
руські й литовські міста. Тривали бойові дії і на
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українських землях, де повсталі взяли в облогу 
Житомир і Овруч. Загалом заклики Глинського не 
знайшли підтримки місцевого руського населення, 
крім слуг самого князя, ні в Білорусії, ні в Україні. 
Проте втручання Василія III все ж дечим допомогло.

У вересні 1508 року результати війни були за
кріплені компромісним «вічним миром», що містив 
значні поступки з боку Великого князівства Литов
ського. За цим миром визнавалися правочинними 
кордони, що постали внаслідок війн Олександра 
Казимировича та Івана III, увесь родинний клан 
Глинських здобував право вільного виїзду до Мо
скви. Слідом за власне Глинськими з Литви вийшли 
князівські родини Друцьких, Одинцевичів, Жи- 
жемських, бояри Козловські, Дрожджі, Хребтовичі, 
Іващенцевичі, Єльці, Келбовські (всього 11 князів 
і 18 бояр). Михайло Глинський сподівався отримати 
від великого князя Московського Смоленське кня
зівство, але не для того Василій III ліквідовував за
лишки удільної системи в Московській державі, 
щоб віддати новопридбані території своєму ново- 
явленому васалові. Глинський образився, не отри
мавши Смоленська, і спробував утекти назад до 
Литви, через що потрапив до московської в'язниці, 
де просидів до 1527 року, розмірковуючи над своїм 
непростим життям і набираючи вагу (не політичну, 
а в прямому сенсі — згодом московські бояри зва
тимуть князя не інакше як Михайло Львович До- 
родний). Здавалось, фортуна знову посміхнулася 
князеві, коли в його 16-річну племінницю Олену 
Василівну шалено закохався сам великий князь 
Московський Василій III, котрий на той час уже від
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правив свою першу і набридлу йому дружину, Со- 
ломонію Сабурову, до монастиря. 50-річний прави
тель Московської держави одружився з Оленою, 
незважаючи на глухий протест московських князів 
і бояр, і навіть зробив іще більш нечуване в москов
ській практиці — поголив бороду на догоду юній 
дружині. На радощах з такого приводу дядька нової 
цариці, князя Михайла Глинського, не просто ви
пустили з в'язниці, а й наблизили до великого князя. 
Він одружився з княжною з роду Оболенських (від 
неї мав сина Василя, зі смертю котрого 1565 року 
скінчилася ця гілка Глинських).

Однак випадок, який знову підніс князя Михайла 
на гребінь успіху, зрештою і занапастив його оста
точно. Після смерті Василія III1533 року князь Глин- 
ський згідно з останньою волею правителя Москви 
став одним з регентів при Олені Глинській та три
річному спадкоємцеві престолу — майбутньому 
Іванові IV Грозному (великокнязівське подружжя 
мало ще одного сина, Андрія). Але молода темпера
ментна племінниця князя Михайла навдивовижу 
швидко після смерті чоловіка втішилася в обіймах 
князя Івана Овчини-Оболенського, родича дружи
ни князя Михайла Глинського. Родинні зв'язки не 
завадили Івану Овчині виступити проти «емігранта 
з Литви», котрий почав намовляти свою племінни
цю розірвати зв'язок з її фаворитом і звинувачу
вати в «жорстокому правлінні» (як писав С. Гербер- 
штейн). Олена фактично взяла владу в Московській 
державі у свої руки, відправивши власного дядька 
до в'язниці — аби не набридав порадами і не надто 
втручався в боротьбу за владу. Там князь Михайло
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Глинський, якого звинуватили в тому, що він отруїв 
Василія III і хотів «видати литовцям родину велико
го князя» (абсурдність цих звинувачень була оче
видною і тоді, і тепер), і помер того-таки року, мож
ливо, від голоду. Так Олена Глинська стала першою 
повноправною правителькою Московської держа
ви, безжально розправившись із боярською опо
зицією і провівши важливі реформи. Зокрема, саме 
за її п’ятирічного правління було запроваджено до 
грошового обігу нову «конвертовану валюту» — 
знамениту копійку, новгородського зразка срібну 
монету, котра витіснила з обігу ранні московські 
«сабляниці», бо ті втратили довіру населення через 
численні підробки (на копійці був викарбуваний 
святий Георгій з «копієм», на сабляниці — вершник 
із шаблею). За відомостями тогочасного австрій
ського дипломата і знавця московських справ Си- 
гізмунда Герберпггейна, Олену Глинську зрештою 
отруїли бояри (хоча чимало істориків переконані, 
що її рання смерть була природною). Принаймні, 
вони страшенно раділи з приводу смерті правитель
ки з чужої їм «Литви». Раділи, не помічаючи, що за 
цим уважно стежить маленький заплаканий хлоп
чик — онучатий племінник україно-литовсько-біло- 
русько-татарського князя Михайла Глинського, 
Іван IV Васильович, який невдовзі круто змінить 
«професію». Рід Глинських переживе останній злет 
1547 року, коли Іван стане царем, але того-таки року 
буде змушений накласти опалу на Глинських через 
народне повстання проти них — «чужаків-чаклунів» 
звинуватили в усіх гріхах і бідах, які випали того 
важкого, спекотного, сповненого пожеж літа на
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Московську землю. Глинські остаточно вигасли в Ро
сії у XVIII столітті.

Утім, не всі українські та білоруські князі були 
раді перейти на бік Москви у її протистоянні з Віль
но. У чорні для Литви роки зійшла яскрава зоря 
вже згаданого нами князя Костянтина Острозького 
(1460—1530), старости брацлавського і вінницького, 
воєводи трокського, а з 1497 року — великого геть
мана Литовського, фактичного головнокомандува
ча збройних сил великого князівства. Так, в епітафії 
А. Кальнофойського князя Костянтина Івановича 
іменували не інакше як «Руським Сципіоном», а пап
ський легат у Польщі Пізоні писав 1514 року: « Князь 
Костянтин може бути названий найкращим воєна
чальником нашого часу, він 33 рази ставав пере
можцем на полі бою... у бою він не поступається 
хоробрістю Ромулу». Польський хроніст XVI сто
ліття Мацей Стрийковський називав гетьмана «дру
гим Ганнібалом, Пірром і Сципіоном руським і ли
товським... чоловіком святої пам’яті й надзвичайно 
прославленої діяльності».

Як і всі згадані полководці, князь Костянтин знав 
і гіркоту поразок — зокрема, 1500 року на берегах 
річки Ведрош він був поранений і взятий у полон 
московськими ратниками разом з майже всіма ко
мандувачами литовського війська, серед яких було 
чимало українських і білоруських князів та бояр. За 
даними сучасного дослідника князівських династій 
Л. Войтовича, полоненого князя Острозького від
везли у Вологду і стали примушувати до вступу на 
московську службу. Спочатку його тримали в кай
данах, але незабаром Іван III помилував бранця і по
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дарував йому землі та два міста. 1506 року князь 
висловив згоду прийняти московське підданство, за 
що дістав від нового великого князя Московського 
Василія III сан боярина, і дав «заручний запис» на 
вірність Москві. Князь Костянтин намагався втекти 
з полону, але тільки друга спроба, восени 1507 року, 
виявилася вдалою. 1507 року він утік на батьків
щину і знову розпочав активну участь у війні Литви 
з Москвою. Російські літописці ніяк не могли про
бачити йому цього вчинку, тож постійно називали 
його «ворогом Божиим» та іншими малоприємними 
іменами.

Війна Москви і Литви поновилась, але нова кам
панія 1507—1508 років не визначила переможця. 
« Вічний мир » 1508 року насправді тривав недовго — 
вже восени 1512 року Московський князь Василій 
III Іванович, заручившись підтримкою великого 
магістра Тевтонського ордену Альбрехта Бранден- 
бурзького та імператора Максиміліана І Габсбурга, 
розпочав черговий наступ на землі Великого кня
зівства Литовського. Московські загони спустоши
ли білоруські землі, намагаючись водночас оволоді
ти Смоленськом. Це їм удалося 1514 року. Падіння 
цієї потужної фортеці відкрило перед ратниками Ва
силія III шлях углиб Литви, проте 8 вересня 1514 ро
ку між Оршею та Дубровною на річці Кропив'яній 
великому гетьманові Литовському Костянтинові 
Острозькому пощастило здобути блискучу пере
могу над сильнішим супротивником. Військо, яким 
керував Костянтин Острозький, складалося з ли
товського феодального ополчення (зокрема, «по
вітових корогов» з українських, власне литовських
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і білоруських земель), польського шляхетського 
ополчення, найманців з Лівонії, Німеччині, Угорщи
ни — за тогочасними джерелами, близько ЗО тисяч 
людей. їм протистояло 80 тисяч ратників Василія III. 
Литовська кіннота вдаваною втечею навела росіян 
на гармати, внаслідок чого лівий фланг москов
ського війська було притиснуто до болота і остаточ
но розгромлено. За литовськими даними, можливо, 
перебільшеними, втрати московської раті станови
ли ЗО тисяч людей, 380 воєвод і дворян потрапило 
в полон. Перемога князя Острозького під Оршею 
набула надзвичайно широкого розголосу в Литві та 
на Русі, де «славного і великоумного князя, котрий 
церкви Божі християнські і многих мужів і жон їх 
од насильства оборонив», порівнювали зі славетни
ми полководцями Тиграном та Антіохом Великими, 
Пірром, Олександром Македонським (коротше, май
же з усіма, про кого читали з популярного й досі 
Плутарха) ... Відомості про перемогу литовців і ру
синів під Оршею ширились і Європою, сприяючи 
формуванню там бажаних для литовців настроїв 
громадської думки. Вміло організована великим кня
зем Литовським Сигізмундом І Старим дипломатич
на гра, що проводилася на тлі поширення відомостей 
про тріумф Острозького (князь Костянтин дійсно 
справив два тріумфи, майже в стилі давніх римлян, 
від яких любили виводити свій міфічний родовід 
середньовічні литовські володарі), дозволила роз
ладнати союз Василія III з Тевтонським орденом 
і Священною Римською імперією. Із цілком очевид
них причин битва під Оршею донедавна не була 
популярною темою для авторів, котрі писали про
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україно-російські взаємини, — так само, як і пере
мога гетьмана Івана Виговського під Конотопом. 
Проте якщо остання зрештою не врятувала Вигов
ського та Велике князівство Руське, то Орша стала 
певною межею, котра знаменувала собою кінець, 
здавалося, невпинного просування військ Москов
ської держави на захід і нову надію для Великого 
князівства Литовського, яке врятувалося від ката
строфи, хоча й ціною територіальних втрат. Звісно, 
і після Орші прикордонні сутички тривали, але мо
ва про завоювання Литви вже не йшла.

А що ж князь Острозький? Він відзначився ще 
і як успішний борець із татарами — так, 1508 року 
під Слуцьком, а 1512 року під Вишневцем і на Ло- 
пушні князь розгромив кримських татар. Друга пе
ремога була особливо переконливою: наздогнавши 
орду з великою кількістю полонених, воїни князя 
звільнили 16 тисяч бранців і захопили 10 тисяч та
тар, яких князь розселив поблизу Острога для охо
рони (згодом цих «острозькихтатар» згадуватимуть 
літописи; навіть за переписом 1895 року в місті й по
віті було 470 мусульман і одна мечеть). Він уславив
ся як ревний захисник «руського народу» і право
славної церкви, побудував багато нових церков 
(зокрема, храми в Турові, Дятлові, Смолевичах і два 
у Вільно). Деякі історики XIX століття навіть на
зивали його часи «золотим віком українського пра
вослав'я». Великий князь Литовський (він же ко
роль польський) Сигізмунд доручав йому розбір 
суперечок між руськими князями й боярами. У при
ватному житті князь залишався досить скромним 
шляхтичем, на відміну від свого нащадка Василя-
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Костянтина, любителя розкошів. Припускають, що 
князь Костянтин міг сприяти друкарській і видав
ничій діяльності перших слов'янських друкарів 
Швайпольта Фіоля і Франциска Скорини. Похова
ний у крипті Успенського собору Києво-Печерської 
Лаври. На жаль, чудовий мармуровий надгробок 
князя не зберігся: загинув разом із собором під час 
Другої світової війни.

1520 року розпочалися дворічні мирні переговори 
між двома великими князівствами. їхнім наслідком 
стала угода про перемир'я від 14 вересня 1522 року, 
відповідно до якої на п’ять років оголошувалося 
припинення війни між Москвою та Литвою. Вкрай 
важливим для Василія III стало включення офіцій
ним Вільно до грамоти про перемир’я Смоленська — 
у числі тих земель, на які тепер мала поширюватися 
влада Московської держави. Недаремно Василій III 
Іванович увійшов в російську історіографію під 
промовистим прізвиськом «останній збирач Руської 
землі» (першим уважався Іван Калита). Справді, са
ме за роки його князювання до Москви було при
єднано величезні терени, котрі колись входили до 
складу Київської Русі (так, лише за умовами пере
мир'я 1522 року під владу Московського князя було 
включено територію в 23 тисячі кв. км, на якій про
живало близько 100 тисяч мешканців). Окрім того, 
завдяки послідовному курсу на ліквідацію удільної 
системи він назавжди покінчив з існуванням у Мос
ковській державі удільних князівств — зокрема, Во- 
лоцького, Углицького, Калузького, Рязанського.

Така сама доля чекала й руські землі, що відійшли 
до Москви від Великого князівства Литовського та
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насамперед через цю обставину якийсь час зберіга
ли свою автономію. Зокрема 1518 року після смерті 
стародубського князя Василя Семеновича, його кня
зівство було приєднано безпосередньо до Москов
ської держави. У квітні 1523 року те саме сталося 
і з Новгород-Сіверським князівством. Скористав
шись, як приводом, подіями дворічної давнини, ко
ли новгород-сіверський князь Василій Іванович Ше- 
мячич не попередив Москву про похід кримського 
хана на московські землі, Василій III викликав свого 
могутнього васала до себе та наказав кинути його до 
в'язниці, де той і помер. Так його князівство увійшло 
до складу Московської держави.

Після закінчення терміну дії литовсько-москов- 
ського перемир’я 1522 року його правочинність 
неодноразово підтверджували результати перего
ворів у Можайську (жовтень 1527) і в Москві (кві
тень 1532). Однак через гострі територіальні супереч
ності укласти «вічний мир» сторони так і не змогли. 
Зокрема, литовська делегація наполягала на повер
ненні Смоленська та Чернігово-Сіверщини, з чим 
не погоджувалася московська сторона. Проте пере
мир'я 1522 року, підтверджене актами 1527 та 1532 ро
ків, на деякий час утамувало литовсько-московське 
збройне протистояння, яке з новою силою спалахне 
вже з кінця 50-х — початку 60-х років XVI століття та 
спричинить надзвичайно важливі зрушення у струк
турі геополітичної рівноваги Центрально-Східної 
Європи, істотно позначившись на долі українських 
земель.

Утім, поки що зробімо відступ у нашому викла
ді подій і поміркуймо, а ким поставали у згаданих
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подіях українські й білоруські князі та бояри, а та
кож шляхта й міщани, які брали в них надзвичай
но активну участь, значною мірою вплинувши на 
саме таку, а не іншу конфігурацію кордонів двох 
великих князівств у XV—XVI століттях? Патріо
тами своїх державних утворень? Якоюсь мірою 
так. Прихильниками ідеї об’єднання всієї Русі під 
литовським чи московським скіпетром? Скоріше 
ні, хоча об'єктивно їхні дії могли сприяти і першо
му, і другому проекту. Захисниками ідеї україн
ської чи білоруської незалежності (особливо при
вабливим із цього погляду для частини сучасних 
істориків видається Михайло Глинський) від зазі
хань Литви, Польщі або Москви? Навряд чи, адже 
важко знайти підтвердження того, що бодай-якісь 
елементи національної ідеї в більш-менш сучас
ному вигляді сформувалися в ті далекі часи. За
хисниками старих прав і вольностей включно з пра
вом переходу до того володаря, який їх більше 
влаштовує? Схоже на те. Героями і водночас аван
тюристами? Можливо. Але навіть не будучи «сві
домими патріотами» українських чи білоруських 
земель, уважаючи себе за підданих великого кня
зя Литовського, чимало діячів південно-західної 
і західної частини Русі значною мірою посприяли 
формуванню територіальних меж того, що зре
штою стане Україною й Білоруссю; посприяли в по
стійному контакті — конфлікті з іншим великими 
князівством, Московським, яке зрештою припи
нило розширення на захід і звернулося до інших 
векторів, натрапивши на сильний опір саме з боку 
етнічно і конфесійно близьких, але все ж таки інших



У складі двох Великих князівств 75

«руських людей», аніж ті, що збудували князівство 
(згодом царство) зі столицею в Білокам'яній.

Можливо, наш читач скаже: велика політика зо
стається великою політикою, але як у цей період 
сприймали в Росії українців, а в Україні — росіян.

Прихильники ідеї «одного народу» завжди ствер
джували і стверджують досі, що самі росіяни й укра
їнці не бачили ніякої або майже ніякої різниці між 
собою. Історичні джерела свідчать про інше: і ро
сіяни, й українці, усвідомлюючи етнічну та мовну 
близькість і спорідненість, таки чітко розрізняли, 
хто є ким, сприймаючи одне одного як іноземців 
перш за все через приналежність до різних полі
тичних спільнот.

Загалом виявити, як українці сприймали росіян 
у XV—XVII століттях, не так просто. З одного боку, 
твердження про давнє спільне коріння дійсно не 
є вигадками, і такий собі український «шантаж» ли
товської влади постійним нагадуванням про це міг 
мати місце (див. наступний розділ про козацько- 
російські відносини), так само як і усвідомлення 
певної етнічної і мовної близькості, з другого — 
більшість іноземних мандрівників розрізняли «ру
синів» (рутенів, русів) і «московитів» як народи, 
незважаючи на заплутану ситуацію з назвами (див. 
розділ І). Звісно, не всі вони відверто протиставляли 
звичаї перших поведінці других, як це робив, на
приклад, Павло Алепський (середина XVII століття): 
«впродовж двох років нашого перебування в Мос- 
ковії наші серця були немов зачинені, думки зв'язані 
і придушені, оскільки в тому краї ніхто, крім, мож
ливо, його корінних мешканців, не може почуватися
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хоч трохи вільним чи вдоволеним: кожен, як і ми, 
хоч би став і володарем усієї тієї країни, ніколи б не 
позбувся неспокою душі і тривоги у своєму серці. 
Зворотньо, край козаків був для нас ніби наш влас
ний край, а його мешканці були нам сердечними 
приятелями». Проте й не всі вважали українців і ро
сіян тієї епохи такими вже близькими один одному 
народами. Чітко розрізняють українців і білорусів, 
підданих Литви й Польщі (тобто «русинів») з одного 
боку, і росіян, або московитів, — з другого, італійці 
Альберто Кампензе та Амброзіо Контаріні (кінець 
XV—XVI століття), австрієць Сигізмунд Гербер- 
штейн, англієць Джайлс Флетчер (обидва — XVI сто
ліття) , німець Якоб Доннерсмарк (писав на початку 
XVII століття), німець-опричникГенріхШтаден (йо
го твір називається «Країна і правління москови
тів») та ін.

Якоюсь мірою можна спробувати визначити, як 
ставилися до своїх північно-східних сусідів укра
їнська шляхта й міщани, зважаючи на наявність 
джерельного матеріалу. Адже щодо більшості на
селення українських земель, селянства, можливі 
будь-які спекуляції — від тверджень про чітке усві
домлення ними єдності з московськими «братами» 
до тези про таке саме чітке заперечення ними цієї 
єдності та близькості. Наріжним каменем постає 
питання: ким себе усвідомлювали самі українські 
чи російські селяни в етнічному або навіть націо
нальному плані? Щодо перетворення «селян» на 
«націю» написано дуже багато, частина цієї літе
ратури є в нашому списку, дещо докладніше про 
зазначену проблему — в останньому розділі.
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На думку О. Русиної,«в XIV—XVI століття у ме
жах східнослов'янського ареалу відбувалися склад
ні процеси етнічної диференціації, котрі згодом 
призвели до формування російської, української 
й білоруської народностей. Специфічні мовні ознаки 
кожного з названих етносів простежуються з XIV—
XV століття, однак упродовж тривалого часу ці 
діалектні відмінності (у комплексі з особливостя
ми духовної й матеріальної культури) не усвідом
лювались їхніми носіями як національні. На по
бутовому рівні фіксувалася радше регіональна 
("земельна") приналежність. Паралельно зберіга
лось уявлення про "одноплемінність" усіх східних 
слов'ян... Ті русини, котрі, завдяки європейській 
освіті, прилучились до кола гуманістичних і рене
сансних ідей, плекали пов'язані з Руссю античні 
алюзії, вважаючи себе нащадками скіфів, сарма- 
тів і роксоланів. Усвідомлення вищості польсько- 
латинських культурних стереотипів розщеплювало, 
чи, точніше, ієрархізувало національну свідомість, 
у якій "руськість" поступалася місцем усвідомлен
ню своєї належності до "польської нації" [після 
Люблінської унії 1569 року свідомість української 
еліти дійсно часто описували формулою "людина 
русинського племені, польської нації". — Д. Ж.]. 
Серед православного духівництва (його представ
ники 1476 року вустами митрополита Мисаїла іден
тифікували себе як "российских славян", "россий
ских сынов... великородного славянского языка") 
побутував і далі етногонічний міф [міф про по
ходження етносу, народу. —Д. Ж.] про походження 
русів від Яфета [сина біблійного Ноя. — Д. Ж.],
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в категоріях якого осмислювались як взаємини із 
"московитами" (вони вважалися частиною "Яфето- 
Росского" племені), так і нові соціальні реалії».

За свідченням російського дослідника Бориса 
Флорі, «часу російсько-литовських воєн межі XV— 
XVI століття стосується низка свідчень, котрі гово
рять не лише про усвідомлення представниками 
суспільної еліти цих розбіжностей [між українцями 
і росіянами. —Д. Ж.], але непрямо і про те, що цей 
факт дуже суттєво вплинув на позицію східносло
в'янської шляхти і міщан Великого князівства Ли
товського під час військового конфлікту між ним 
і Російською державою. В записці, поданій Сигіз- 
мунду 11514 року, вказувалося, що "жорстока тира
нія" московських князів є причиною того, що "русь
кі" у Великому князівстві Литовському не хочуть 
перейти під їхню владу. Про "тиранську владу" мос
ковських князів, у державі яких багатство і суспіль
не становище людини залежить від волі правителя, 
писав як про перешкоду для об'єднання східних 
слов'ян придворний хроніст Сигізмунда І Іост 
Людвіг Децій. Цього ж часу — перше десятиліття 
XVI століття — стосується поява в джерелах по
рівняння "московського" і "турецького" правлінь 
як двох схожих типів політичного устрою. Хоча 
ці висловлювання належать представникам поль
ської еліти, як здається, в них запропоноване пра
вильне пояснення політичного патріотизму шляхти 
і міщанства Великого князівства Литовського під 
час російсько-литовських воєн межі XV—XVI сто
літь, і вони можуть розглядатись як певне відоб
раження суспільних настроїв у цій державі. Од
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наче немає ніяких підстав уважати, що вже в той 
час дані відмінності соціально-політичного ладу 
усвідомлювались як ознаки приналежності до різ
них етнічних спільнот. Джерела, котрі ми маємо, 
говорять про інше. У вже цитованій записці 1514 ро
ку говориться про те, що у "руських" Литви і "мос- 
ковитів" спільна релігія, мова, і посилання на "тира
нію" московських правителів в такому контексті 
слугує поясненням того, чому одна частина народу 
все ж не хоче приєднуватися до іншої. Для Мат
вія Меховського [польський публіцист та історик
XVI століття. — А  Ж.], котрий писав у своєму трак
таті "Про дві Сарматії", що "в державі московській, 
як і в землі турків, людей перекидають з місця на 
місце" [йдеться про переселення підданих царя, 
здійснюваних з його волі. — Д. Ж.], тим не менше 
було ясно, що мешканці Московії є рутенами...» 
Мовляв, у польській літературі XVI століття побуту
вала думка, що русини Литви і московити мають 
однакову мову та спільну релігію, й лише «жорсто
ка тиранія» московських володарів відлякує пра
вославне населення Литви від переходу під їхню 
політичну зверхність; коли ж після смерті польсько- 
литовського короля Сигізмунда-Августа (1572 рік) 
було висунуто ідею обрання королем Івана IV 
Грозного, польські автори-публіцисти твердили, що 
русини «труснуть рогами, отримавши "государя 
своєї віри, своєї мови та свого народа"», і що влас
тиве московитам «варварство» не є нездоланним 
бар'єром на шляху до об'єднання Росії з Річчю 
Посполитою — з огляду на вже набутий поляками 
досвід «цивілізаторства»: «Погляньте, яким був
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раніше люд литовський і руський, а московський 
люд — ще та ж Русь і те ж плем'я».

У 20-х роках XVII століття ті самі речі деклару
вали й такі різні за політичною та конфесійною 
орієнтацією особи, як український православний 
митрополит Іов Борецький та уніатський — Йосиф 
Рутський. Перший, звертаючись до царя, порівню
вав русинів і московитів з біблійними персона
жами — «єдиноутробними» братами Иосифом та 
Веніаміном; другий у листі до Рима лякав, що меш
канці Московії вважають себе братами русинів. 
Проте тут варто пам'ятати, що тому ж таки Борець
кому чи Рутському було вигідно перебільшити міру 
«близькості» українців і росіян, хоч і з абсолютно 
протилежних міркувань.

Резюме Петра Толочка: «слід визнати, що в про
цесі тривалого співжиття з сусідніми народами, 
насамперед з польським і татарським, він збагатив
ся рядом суттєвих етнокультурних елементів, які 
помітно вирізнили його з-поміж інших гілок схід
ного слов'янства. З кінця XVI століття усвідомлен
ня цього історичного явища відбувалось на рівні 
інтелектуальної, переважно духовно-православної 
еліти південноруського суспільства. Розпочалися 
пошуки для нього відповідної етнокультурної і по
літичної ніши. Пафос праць південноруськихліто
писців і книжників кінця XVI — першої половини
XVII століття вкладався в формулу "нероздільності 
і незлитності". Нероздільності з іншими східно
слов'янськими народами в спільності походження 
і праві на києворуську спадщину, незлитності з ни
ми в конкретно-історичних формах державного
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життя. Ця формула стала фактично ідейним мані
фестом національно-визвольних змагань козаччи
ни у першій половині XVII століття і практикою 
діяльності гетьманських урядів з часів Богдана 
Хмельницького».

Ну, про Хмельницького й Переяслав ми ще по
говоримо, а поки що спробуймо розібратися, як ви
глядали українці в очах росіян XV—XVII століть. 
Є чимало свідчень, що самі тогочасні росіяни скорі
ше сприймали українців якщо і як братів, то досить 
не схожих на них самих. Інколи їх навіть залічували 
до категорії «німців», тобто чужих, іноземців, від 
слова «німий», у сенсі, «той, хто не говорить росій
ською» (англієць Джайлс Флетчер у XVI столітті 
писав про кілька тисяч найманців, яких росіяни зва
ли «німцями» і серед яких було багато «черкас» — 
див. далі). Не забуваймо — у Москві обов'язково 
перекладали «грамоти білоруського письма», тобто 
листування старою книжною українською і біло
руською мовами. Загалом же українці найчастіше 
називалися термінами «литва» (тим самим словом 
називали білорусів), «білорусці» (про це див. розділ І), 
«литовські» чи (після Люблінської унії 1569 року) 
«королівські» люди, а козаків ще й словами «запо- 
роги», «черкаси», «черкасці» (існує чимало недо
статньо правдоподібних гіпотез, найпоширеніші — 
від назви міста Черкаси або від кавказьких черкесів), 
«хохлачі» (через особливу зачіску-оселедець) то
що. З «царськими людьми» їх не плутали, вважали 
іноземцями, оскільки вони говорили іншою, хай 
і близькою мовою (див. розділ І, про назви Велика 
і Мала Русь), і не служили цареві. Саме козаки як
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найактивніший елемент українського суспільства 
відіграли провідну роль у формуванні етнічного ти
пу українця-«козакорусса», а назви, що вживалися 
спочатку щодо козаків (ті ж «черкаси» та «хохлачі», 
потім «хохли»), — згодом поширилися на всіх укра
їнців. Особливої довіри до «єдинокровних братів» 
російське політичне керівництво ніколи не відчува
ло — щодо українців та білорусів завжди виникали 
підозри, що вони, по-перше, є людьми «конфесійно 
зіпсованими», не до кінця православними (адже 
живуть з католиками й уніатами в одній країні, під 
їхньою владою і навіть родичаються — це в того
часній Україні та Білорусі дійсно не було рідкістю, 
особливо в аристократичних родинах), а по-друге, 
чужими підданими, отже, потенційними шпигуна
ми і зрадниками (в майбутньому «непевність» «єди
нокровних братів» називалася «малороссийской 
шатостью»). За указом першого царя з династії Ро- 
манових Михайла Федоровича від 1624 року всіх 
вихідців з українських та білоруських земель мали 
ретельно перевіряти місцеві воєводи, щоб запобігти 
«зраді», так само як і втікачів-росіян, що повертали
ся з литовського полону. Тоді ж князь Іван Голіцин 
(рід котрого, за іронією долі, був заснований вихід
цями з Литви, Гедиміновичами) казав, що «русским 
людям служить вместе с королевскими нельзя ради 
их прелести [цікаве тогочасне російське слово зі 
значенням "спокуслива брехня". —Д. Ж.]: одно ле
то побывают с ними на службе, и у нас на другое 
лето не останется и половины русских лучших лю
дей, не только что боярских людей; останется кто 
стар или служить не захочет, а бедных людей не
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останется ни один человек». Тому ставлення до 
українців за часів існування двох великих кня
зівств, про які йде мова в цьому розділі, було, м'яко 
скажемо, настороженим. З ними, проте, активно 
торгували, що не виключало зіткнень і в цій сфері: 
так, 1632 року цар наказав воєводам прикордонних 
міст Московської держави заборонити торгівлю 
українським («литовським») хмелем — причому за
провадження ембарго аргументувалося не тим, що 
той хміль поганий чи цар бажає підтримати «влас
ного товаровиробника» (що в принципі не виклю
чено), а тим, що в «литовських землях баби нагово
рюють на хміль, аби навести ним у наших містах 
мор» — у Московській державі саме починалась 
якась епідемія, тож карантинні заходи були, може, 
й доречні, але сама аргументація! Пригадаймо, що 
у Московській державі захід узагалі асоціювався зі 
стороною єресі, латинників, ворогів — звідти при
йшов Лжедмитрій І, туди ж вистрілила гармата з йо
го (чи знову не його?) прахом після знетронення 
1606 року. Таким самим було і ставлення звичайних 
росіян до «латинської зарази» — як ми вже гово
рили, 1547 року родичів новопроголошеного царя 
Івана IV, Глинських, звинуватили в чаклунстві й ба
жанні занапастити святу Русь (ніби бабуся царя по 
материній лінії, Анна Глинська, перетворившись на 
сороку, літала над Москвою і підпалювала місто 
якоюсь чаклунською водою, отриманою з людських 
сердець — ну чим не магія вуду? ). Не дарма 1650 ро
ку підчас переговорів з відомим російським церков
ним діячем Арсенієм Сухановим генеральний писар 
Хмельницького Іван Виговський вигукнув, що цар
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усіх українців не вважає православними, та Суха
нов, щоправда, одразу став це заперечувати. Дуже 
промовистими щодо наявності мовних, культурних 
та інших розбіжностей є спорадичні намагання мос
ковських правителів ліквідувати ці розбіжності, що 
надзвичайно яскраво ілюструє стаття 19 з відомих 
Коломацьких статей, підписаних гетьманом Мазе
пою під час його обрання 1687 року (див. розділ IV). 
Фактично культурна асиміляція українців (зокрема 
через шлюби) проголошувалась основою держав
них україно-російських зносин.

Щоправда, випадки одруження українських стар
шин з росіянками і навпаки наприкінці XVII—у пер
шій половині XVTII століття так і не стали загально- 
поширеним явищем (парадоксально, але в одному 
з доносів на Івана Мазепу на початку XVIII століття 
в цьому звинувачували саме гетьмана, який, мовляв, 
не дозволяє своїм наближеним укладати мішані 
шлюби). Не були надто поширеними такі шлюби і в 
епоху, про яку йде мова у цьому розділі. Хоча такі 
випадки, безперечно, траплялися (згадаймо тих- 
таки Глинських), але результат часто був не надто 
веселим — культурні розбіжності давалися взнаки 
досить швидко і серед еліти (отже, Леся Українка 
писала свою «Бояриню» не на порожньому місці), 
і серед звичайних людей. (Як не пригадати один тра
гікомічний випадок із «Записок про Московію» Гер- 
берштейна про якогось німецького (з контексту не 
зовсім зрозуміло, з якої саме країни) коваля Йор
дана, що одружився з росіянкою, котра постійно 
скаржилася, що він її не кохає, адже ніколи не б'є, 
як заведено у її народу! Зрештою ковалеві це оста-
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точно набридло, і він довів дружині силу свого ко
хання згаданим вище способом, що мало для неї, 
з огляду на специфіку професії чоловіка, вельми 
сумні наслідки.) А ось звістка німця-найманця Ген
ріха Штадена, котрий близько 12 років прожив 
у Московській державі й навіть був опричником 
у Івана Грозного, про те, що під час розгрому царем 
Новгорода його людьми щонайперше були вбиті всі 
іноземці (насамперед «поляки» та «литовці» в ши
рокому сенсі цих понять) і навіть ті росіяни, котрі 
одружилися з іноземними жінками (мались на ува
зі знову-таки здебільшого змішані шлюби з вихідця
ми з Великого князівства Литовського), є вже зовсім 
не смішною, будучи сумним свідченням вкоріненої 
в тогочасному російському суспільстві ксенофобії, 
зокрема, і стосовно тих-таки українців з Литви. Аби 
співвітчизникам автора не доводилося «червоніти» 
через те, що в цьому плані українці чимось «відста
вали» від росіян, нагадаємо, що 1668 року під час 
антиросійського повстання в містах Лівобережної 
козацької України мали місце такі самі ексцеси що
до росіян.

Утім, повернімося до подій політичної історії. Ми 
вже казали, що в середині XVI століття боротьба 
Литви і Москви за давньоруську спадщину віднови
лась. Якщо коротко, то ціле століття, до середини 
наступного, XVII століття, вона тривала скоріш 
успішніше для Литви, ніж для Москви, хоча ціна, 
яку перша заплатила за це, була для неї як для дер
жавного організму чималою (позитивом для Литви 
стало те, що вона відстояла свої землі від зазіхань 
Івана Грозного, і кордон на якийсь час знову стабі
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лізувався). А саме — під час нового оберту проти
стояння, що став частиною так званої Лівонської 
війни Московського царства зі своїми сусідами, 
Литва, опинившись на межі військової поразки, 
пішла на посилення політичних зв'язків з Польщею 
й уклала відому Люблінську унію 1569 року, за якою 
держави об'єднувались у таку собі єдину монархіч
ну шляхетську республіку, Річ Посполиту (як ми 
пам'ятаємо, раніше держави об'єднувала лише на
явність спільного правителя, але не на всіх етапах 
литовської і польської історії). Більше того — укла
дення унії стало етапом для українців, до того ж 
сама унія була б неможливою без їхньої активної 
участі. На відомій картині генія польського живо
пису Яна Матейка «Люблінська унія» (написана до 
300-річчя події 1869 року, сьогодні зберігається в му
зеї міста Люблін) представлено всіх основних учас
ників цього суперечливого дійства: короля Сигіз- 
мунда II Августа, котрий стоїть з розп'яттям у центрі 
картини, одного з лідерів литовських магнатів, пал
кого супротивника унії Миколу «Рудого» Радзивілла 
(у розпачі, на колінах, але стискаючи меч—чудовий 
символ, чи не так?), гурт польських та литовських 
вельмож, на обличчях яких — уся гама почуттів від 
радощів до розпачу, гніву і розгубленості. Є там 
і «некоронований король» українських земель, 
князь Василь-Костянтин Острозький (спадкоємець 
уже відомого читачеві переможця під Оршею). Він 
стоїть збоку і пильно стежить за тим, що відбуваєть
ся, тримаючи за плечі хлопчика, свого сина Януша, 
спадкоємця величезних володінь роду Острозьких. 
Задоволення на обличчі князя не видно — він не був
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прихильником такої унїі. Адже за результатом пря
мих переговорів між королем і польськими магната
ми з одного боку, й українсько-литовською шляхтою 
Волині, Київщини і Поділля — з другого, ці землі 
цілком вільно та демократично переходили під 
владу польської частини Речі Посполитої, виходячи 
з-під влади Великого князівства Литовського (за кот
рим залишилась тільки частина Волині). Звичайних 
шляхтичів спокушали колосальні права і привілеї, 
які мали їхні колеги в Польщі, а от українські та ли
товські високі аристократи зовсім не були зацікав
лені в такому розвитку подій — придбати вони не 
могли нічого, а от утрачати їм було що: зокрема, 
політичну вагу і вплив у державі, адже місце на вер
шині польського владного Олімпу вже було, звісно, 
зайняте. Деякі гіперпатріотично налаштовані укра
їнські історики навіть переконано твердять про 
«національну зраду» з боку української шляхти та 
«український патріотизм» представників княжих 
родин (щоправда, в багатьох виданнях про останніх 
гарним тоном є писати як про представників еліти, 
котрі «швидко денаціоналізувалися», ополячилися, 
покатоличились і взагалі були втрачені для україн
ської історії). Ми не схильні поділяти цей погляд, 
але «Люблін» дійсно став переломним пунктом не 
тільки для поляків і литовців, а і для українців, біль
шість яких тепер проживала у складі Польського 
королівства, що домінувало в об'єднаній Речі Поспо
литій (білоруси ж здебільшого залишились у складі 
Великого князівства Литовського, автономні права 
котрого різко зменшилися). Українці з часом стали 
«третім зайвим» у двоєдиній Речі Посполитій, при



88 Україна та Росія: як брати горщики побили

чому саме тоді, коли їхня національна свідомість 
пустила перші помітні паростки. Тому Люблін зреш
тою не став святом згоди — Річ Посполита від само
го початку мала «слабку ланку».

Наявністю цієї «слабкої ланки» не могла не спро
бувати скористатись Москва — про це піде мова 
в наступному розділі. А тут ми констатуємо, що 
доба існування українців і росіян у складі двох ве
ликих князівств завершилась — адже Московське 
князівство зникло в XVI столітті, перетворившись 
на царство. (У середньовічному російському розу
мінні — практично аналог імперії, адже «цар» — це 
не король, а майже «імператор», правитель бага
тьох земель, населених різними народами. «И в те 
поры Божьим судом государя и великого князя Ва- 
силья Ивановича не стало, а на Московском госу
дарстве и на всех государствах Российского цар
ствия [курсив мій. — Д. Ж.] учинился государем 
сын его князь великий Иван Васильевич», — записав 
московський літописець під 1533 роком. Оформ
лення нового статусу відбулося 1547 року, після 
коронування Івана Грозного царською короною.) 
А Литовське князівство втратило більшість своїх 
українських підданих 1569 року — проблему між
конфесійних конфліктів та козаччини «успадкува
ла» польська частина Речі Посполитої.



Розділ III. Козацька
булава 
і шапка 
Мономаха



До часів Богдана Хмельницького українських 
козаків найчастіше представляли як ворогів 
Московської держави, такого собі кепсько про
гнозованого і небезпечного її сусіда. І в самих 
козаків усвідомлення спільного етнічного по
ходження з «москалями», як правило, поступа
лося бажанню взяти здобич на території Мос
ковського царства, устрій котрого був вельми 
далеким від політичних ідеалів запорожців. 
Проте, як ми вже казали, в 1950-х роках у вітчиз
няній історичній науці була офіційно прийнята 
теорія про возз’єднання України та Росії, яка 
одразу стала «єдино правильною».

Через це в усій довгій і непростій історії україно- 
російських взаємин (представлених у XVI—XVII сто
літтях на міждержавному рівні — стосунками Ве
ликих князівств Литовського та Московського, 
а згодом останнього — з Річчю Посполитою, а крім 
того, і відносинами козаків та їхніх лідерів з мос
ковськими владними колами. Саме про останній 
тип відносин піде мова в цьому розділі) українські 
радянські історики почали посилений пошук осіб 
та подій, які свідчили б про давнє прагнення укра
їнців покінчити з власною історією і «розчинитися 
в російському морі». За будь-яку ціну мала бути 
доведена теза про те, що й до Богдана Хмельниць
кого чимало козацьких ватажків (особливо лідерів 
«козацько-селянських повстань») прагнули «воз
з'єднання» з Москвою, котра буцімто одна могла 
забезпечити братам-українцям вільний розвиток 
і щасливе майбутнє. Звісно, всі епізоди, які свідчи
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ли не на користь декларованій тезі, підлягали пов
ному замовчуванню або сильному викривленню. 
Тому в радянських історичних працях та науково- 
популярній, рівно як і художній, літературі почи
наючи з повоєнного періоду, читач не знайшов би 
ні участі українських козаків та аристократів у по
діях грізного Смутного часу початку XVII століття, 
ні походу Сагайдачного на Москву 1618 року, ні 
інших суперечливих епізодів україно-російського 
минулого. Водночас після розпаду радянської то
талітарної системи і послаблення контролю над 
історичною наукою чимало українських авторів 
спробували відновити лакуни в історичному мину
лому українців, активно взявшись за популяриза
цію історії заледве не самих лишень україно-росій- 
ських конфліктів і суперечностей.

Далі ми спробуємо хоча б схематично розгля
нути, як складалися стосунки між українським 
козацтвом і його елітою — старшиною—та Москов
ським царством у XVI — першій половині XVII сто
ліття. Наша «мандрівка» почнеться з початку. З тієї 
далекої епохи, коли в неозорих українських сте
пах з'явилися ватаги погано оплачуваного, ніким 
офіційно не визнаного, але напрочуд активного 
козацтва (як українського, так і російського, з по
мітним тюркським впливом). Було воно водночас 
як головним болем місцевих річпосполитських та 
московських урядовців, так і єдиною справжньою си
лою, здатною захистити величезне степове й лісо
степове прикордоння від татарського набігу чи 
допомогти тим-таки урядовцям пошарпати сусід
ські землі. Звістки про «своїх» козаків (донських



Козацька булава і шапка Мономаха

або волзьких), а то і про козаків «чужих» — «ли
товских людей черкас, хохлы имущих на главах», 
усе частіше починають надходити до Білокам'яної. 
Звістки ці не завжди були втішними: так, козаки 
нерідко шарпали купців та навіть посольства, з них 
же набиралися загони охочих рушити походом на 
прикордонні московські міста — чого-чого, а при
кордонних конфліктів, так само як і великих воєн 
між Московською державою та Великим князів
ством Литовським, у XVI столітті не бракувало. 
Так, уже один з перших «гетьманів» українського 
козацтва, Євстафій (Остафій, Остап) Дашкович, 
бувши черкаським та канівським старостою, за
рекомендував себе як невгамовний прикордон
ний вояк, покровитель козацьких загонів, органі
затор походів на татар і турецькі міста, а також на 
Москву та зайняту московськими військами Сі- 
верщину (1520—1530-ті роки).

Але водночас почала вимальовуватися й інша 
конфігурація, що передбачала спільні дії москов
ського війська й козаків проти татар, — запорож
цям, підданим іншої держави, «ненав'язливо» про
понувалися царські гроші за певні послуги, що 
полягали у наданні розвідданих, допомозі в охо
роні кордонів тощо. Частина козаків навіть по
годжувалась переселятися за московсько-литов
ський кордон, офіційно вступаючи на московську 
службу — царю були дуже потрібні ратні люди 
на прикордонні. На думку сучасних українських 
і російських дослідників, перші серйозні спроби 
співпраці царського уряду й козаків пов'язані з іме
нем славетного українського князя, ватажка за
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порожців Дмитра Байди-Вишневецького, а саме 
з тим епізодом його біографії, котрий має стосу
нок до служби князя Іванові Грозному в 1558— 
1561 роках. Саме тоді московські війська вперше 
вирушили далеко в степ проти татар і, разом з укра
їнськими козаками та черкесами, вчинили цілу 
низку нападів на турецькі міста в Північному При
чорномор'ї. Проте, як відомо, співпраця князя Дми
тра і царя невдовзі скінчилася, химерна доля по
вела Вишневецького до його трагічного апофеозу 
в Стамбулі, а козаки набули цінного досвіду. Про
тягом наступного десятиліття не один козацький 
лідер із числа українських князів чи звичайних 
степових добичників у той чи той спосіб став відо
мий цареві та його слугам — так, з войовничим 
князем Богданом Ружинським московські урядов
ці намагалися встановити контакти для спільних 
дій проти Криму, також якийсь час служили Мо
скві такі собі козацькі ватажки Онишко й Гаври
ло, котрі згодом повернулись до Великого князів
ства Литовського. На те були причини — Іван 
Грозний оголосив війну Литві (котра вступилася 
за Лівонський орден, розгромлений царем у ході 
так званої Лівонської війни 1558—1583 років).

Не можна сказати, що запорожці відзначались 
якимось аж надто яскраво вираженим патріоти
змом щодо Литви чи згодом (після Люблінської унії 
1569 року) — Польщі та загалом Речі Посполитої, 
але переважна більшість із них у разі конфлікту 
між Вільно і Москвою таки ставали на бік першого, 
особливо враховуючи принадну можливість підза- 
р<?бити грошей на королівській службі після за-
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твердження перших козацьких реєстрів Сигіз- 
мундом II Августом та Стефаном Баторієм. Справа 
в тому, що про козаків річпосполитські можновлад
ці згадували здебільшого під час військових конф
ліктів, періодично «забуваючи» про них, тільки- 
но встановлювався мир. Як вислід, низові лицарі 
мали виявляти неабияку гнучкість, аби здобути 
свій «козацький хліб». У 1570—1580-х роках це їм 
удавалося непогано — козацькі підрозділи брали 
участь у багатьох боях і облогах Лівонської війни 
на боці Речі Посполитої (під Полоцьком, Псковом, 
Великими Луками, Веліжем, Усвятом тощо). Коза
ки займалися звичною для себе справою — розвід
кою, нападами на невеличкі московські загони, 
рейдовою війною. Водночас окремі козацькі ва
тажки (як, наприклад, такий собі Михайло Черка- 
шенін — черкасами тоді нерідко називали україн
ських козаків) брали участь у Лівонській війні на 
боці Московського царства, а деякі козацькі загони 
дедалі частіше з'являлися на території майбутньої 
Слобожанщини — на Дінці та його притоках. Поки 
що йшлося не про масштабне переселення, а ско
ріше про полювання в степу на дичину, купців 
і дрібні татарські загони та про заробляння «цар
ського жалування». Утім, такі випадки ще були не 
надто частими, хоча в майбутньому царський уряд 
намагатиметься якомога частіше згадувати про 
козаків, приваблюючи їх перспективою служби 
Москві й дипломатично замовчуючи те, що біль
шість чубатих низовиків воювали проти москов
ських стрільців під час Лівонської війни, чимало- 
таки допомігши армії Речі Посполитої в нелегкій
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справі здобуття перемоги. Схоже на те, що Мос
ковська держава в той час сприймалася козаками 
не як якийсь заклятий ворог, але, втім, і не як могут
ній «захисник» або «старший брат». Радше служ
ба Москві чи набіги на її землі були непоганим 
способом захопити здобич, а принагідно і відбити 
татарський набіг. Уся справа в тому, що ідея якоїсь 
етнічної схожості чи єдності «православної Русі» 
в цей період не надто турбувала православне на
селення Речі Посполитої, котре жило за інших по
літичних та культурних умов, аніж населення Мос
ковського царства, від котрого українці та білоруси 
чітко себе відрізняли (називаючи себе і свої землі 
«Руссю» на відміну від «Московії»; те саме стосу
ється, наприклад, турецьких джерел XVI століт
тя — там поняття «Rus» та «Moskof» теж ніколи не 
підміняють одне одного). Але намагання останніх 
царів з династії Рюриковичів і перших Романових 
допомогти переселенцям на степовому прикордон
ні не залишалося непоміченим очільниками деяких 
козацьких загонів, і «московський вектор» у до
сить туманній «зовнішньополітичній орієнтації 
українського козацтва» в тій чи тій формі був-таки 
присутній. Не забуваймо, що тодішнє козацтво — 
це сукупність окремих загонів, надзвичайно стро
катих за складом. Тому московські прикордонні 
воєводи завжди могли розраховувати, що котрийсь 
козацький «польовий командир» погодиться піти 
бодай тимчасово на царську службу і боронитиме 
кордон від татар і власне добичників-козаків, яких 
у разі їхнього протистояння з місцевою москов
ською владою називали «ворами-черкасами» або
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«черкасским воровством». Зауважмо, що слово 
«вор» у тогочасній російській мові мало скорше 
значення «політичний злочинець», «злочинець, що 
виступає проти государя» (не важливо, просто не 
сплачуючи податків, зірвавши бунт, як «вор Стень
ка Разін», або ставши на шлях жахливого для Мо
скви самозванства, як «вор Гришка Отрепьев» чи 
«враноподобный Тушинский вор», тобто Лжедми- 
трій И). Для звичайних кримінальних злодіїв ужи
вали старе руське «тать».

«Черкасское воровство» являло собою загониуход- 
ників — сезонних мисливців та рибалок, які зрозумі
ли, що вигіднішим є грабунок міст та сіл на при
кордонні Московської держави. Царські воєводи 
повідомляли в Москву, що черкаси «приходят бес
престанно военым извычаем на все порубежные 
города, бьют и грабят, и до смерти побивают и станич
ников, на Донец приходя из Киева, и из Черкасс, и из 
Переяслава, грабят и до смерти побивают». Добряче 
далися взнаки гарнізонам міст Брянщини та Воро- 
нежчини отамани Білик, Баран, Гусак, Денис Солеп- 
ський. Останній 1590 року вдав, ніби збирається слу
жити царю і разом із загоном козаків прийшов до 
Воронежа. Вночі «вори» підпалили місто, вбили воє
воду і багатьох його людей і пограбували мешканців. 
Є дані, що козаки часто діяли з відома річпосполит- 
ської адміністрації, з котрою ділилися награбованим. 
Тому неважко зрозуміти, чому московські воєводи 
надзвичайно обережно ставилися до козаків, котрі 
з'являлись на підконтрольній їм території. Хто-хто, 
а ці воєводи дуже здивувалися б, якби хтось сказав їм, 
що черкаси і тогочасні росіяни — це те саме...
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На початку 1590-х років значна частина запо
рожців узяла участь у приватній війні Криштофа 
Косинського проти князя Василя Острозького, і їх
ній тиск на прикордоння з Московською держа
вою знизився. Проте цікаво, що й Косинський був 
добре відомий у Москві: на початку 1592 року він 
відправляв туди посольство, пропонуючи свої по
слуги Борисові Годунову в боротьбі проти татар за 
умов відповідної плати. Фактично пан Криштоф 
став першим козацьким гетьманом, котрий розпо
чав переговори з московським урядом і направив 
послів до Москви. У відповідь Годунов прислав ко
зацькому гетьманові та його соратникам Яковиць- 
кому, Бистрицькому, Саську, Федоровичу, Кизиму, 
Косовському, Холмському і Федорову (останній, 
можливо, був росіянином) грамоту з пропозицією 
здійснювати для нього сторожову службу в степах, 
за що козакам було обіцяно царське жалування 
(певна річ, що мова йшла не про російське піддан
ство для запорожців, хоча якісь політичні плани 
у Косинського, схоже, зародилися саме тоді). Адже 
одночасно козацьке посольство відбуло на захід — 
до Золотої Праги, столиці Священної Римської ім
перії германської нації, де козаки так і не дістали 
від імператора конкретної відповіді на пропозицію 
йти служити проти турків до Угорщини. Зрозуміло, 
лише дуже заангажований історик став би вбачати 
у цих діях Косинського «пошук зовнішньополітич
них орієнтирів» — це був традиційний для козаків 
того часу пошук «козацького хліба», причому в си
туації, коли уряд Речі Посполитої припинив їх фі
нансувати.
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Після поразки під П'яткою взимку 1593 року Ко- 
синський, за словами його головного недруга — 
старости канівського і черкаського князя Вишне- 
вецького, мав на думці справді грандіозні плани 
«вивернути до ґрунту все пограниччя і нас усіх по
бити», для чого уклав угоду... одночасно з крим
ським ханом і московським царем. Татари мали 
разом із запорожцями йти походом на українські 
землі, а Годунов нібито надіслав низовикам гроші 
та сукно на жупани і почав писатися не багато не 
мало як «царем запорозьким, черкаським і низов- 
ським». Останній пункт давно спростував М. Гру- 
шевський, звернувши увагу на те, що з часів Івана 
Грозного російські монархи називали себе царями 
черкёськими (через відомий шлюб Грозного з чер
кешенкою Марією Темрюковою) та низовськими 
(малося на увазі пониззя Волги, а не Дніпра). Про
те нічого неймовірного у самому факті переговорів 
Косинського з сусідніми державами немає, хоча 
незалежних підтверджень цьому бракує. Зрештою, 
те, що описав Вишневецький, лише за якихось пів
століття по тому дійсно стане одним з варіантів 
зовнішньої політики українських гетьманів...

Ще один лідер козацьких воєн кінця XVI сто
ліття, Семерій (за старою традицією — Северин) 
Наливайко, схоже, також підтримував якісь кон
такти з Москвою. Принаймні рух повсталих коза
ків 1596 року на схід, за Дніпро, деякими історика
ми трактувався як бажання перетнути кордон і піти 
на територію Московської держави. Можливо, так 
воно і було, хоча зрештою останній ривок повста
лих наливайківців, у котрих «земля під ногами
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горіла», на схід був скоріше жестом відчаю, а не 
«геополітичним вибором». Утім, як відомо, до мос
ковського кордону повсталі не дійшли, а були роз
громлені коронним військом під Солоницею, про 
що пильні прикордонні воєводи одразу повідомили 
цареві.

Але невдовзі по тому козаки знову нагадали про 
себе Білокам'яній у надзвичайно промовистий спо
сіб. Адже з 1603 року на східних кордонах Речі По
сполитої розпочалася знаменита епопея самозван
ців, які ходили на Москву за активної підтримки 
річпосполитських магнатів та донських і запоро
зьких козаків. Магнатами (серед яких були україн
ські князі Ружинські, Вишневецькі, Тишкевичі, 
литовці Сапіги, поляки Мнішки тощо) рухали по
літичні амбіції, бажання слави і багатств, козака
ми — можливість добре «підзаробити», а також 
намагання заслужити собі гідне місце в соціальній 
структурі Речі Посполитої — мачухи «українсько
го» козацтва (так уважають, наприклад, сучасні 
українські історики В. Брехуненко та С. Леп'явко). 
Не відлякнула запорожців і трагічна загибель Дми- 
трія 11605 року — вони підтримали «царевича Пе
тра», а згодом Дмитрія II («Тушинського вора»), 
який 1608 року взяв Москву в справжню блокаду. 
Деякий час у нього під командуванням було до 
13 тисяч козаків-запорожців («запорог» або «чер
кас», як їх називають російські джерела). Фактич
но вперше покозачення українського населення 
набуло таких колосальних масштабів — настільки 
привабливою була перспектива захопити здобич 
на землях північно-східного сусіда. Багато загонів
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козаків діяло на свій страх і ризик. Проте дехто 
збирав великі ватаги на допомогу тому ж таки Дми- 
трію II («царику», як його називали в Україні) або 
річпосполитським магнатам, котрі зав'язли у не- 
скінченнїйвійні.

1609 року Річ Посполита офіційно почала війну 
проти Московського царства, котре вступило в со
юзницькі відносини з давнім ворогом польського 
короля Сигізмунда III — його дядьком Карлом IX 
Шведським. Опріч того, війна проти ослабленого 
внутрішньою смутою Московського царства на
давала змогу відвоювати колись утрачені Литвою 
Смоленськ та Сіверську землю. Загалом удала для 
Польщі та Литви війна велася значною мірою сила
ми козаків — їхня кількість перевищує будь-які до
ти відомі цифри. Так, учасник тривалої облоги 
Сигізмундом III Смоленська польський шляхтич Са- 
муель Маскевич, автор цікавого щоденника, писав: 
«С третьей стороны [Смоленська. —Д. Ж.], на вос
ток, где был стан королевский, вверх по Днепру, при 
монастыре Св. Духа, расположились казаки; их счи
талось до 10 ООО; иногда же более, а иногда менее, 
смотря по тому, сколько их отправлялось за съест
ными припасами. Гетманом у них был казак дея
тельный, по имени Зборовский, так названный от 
местечка Зборова... Великое множество Запорож
цев находилось и в других местах Московского го
сударства: считали их более 40 ООО; с каждым днем 
число их умножалось и едва ли не весь кош их 
выступил из Запорожья. Они оказали королю боль
шие услуги своими набегами на Русские крепости, 
которых множество опустошили в короткое время,
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как то: Путивль, Чернигов, Почеп, Брянск, Козельск, 
Масальск, Мещерск, Вязьму, Дорогобуж, и многие 
другие»*. Козаки зрештою допомогли-таки королю 
Сигізмундові взяти Смоленськ 1611 року.

Великий гетьман коронний Станіслав Жолкев- 
ський згадував у своїх листах про ще одного подіб
ного гетьмана запорожців — такого собі Олев- 
ченка, котрий прийшов на допомогу полякам під 
Смоленськ із просто фантастичним 30-тисячним 
військом (попри вагання М. Грушевського в цьому 
питанні, ми схильні вважати названу цифру помил
кою або дещо перебільшеною, так само як і 40 тисяч 
козаків у Маскевича).

Московсько-польська війна тимчасово припини
лася 1613 року внаслідок обопільного виснаження 
ворогуючих сторін. Її безпосереднім результатом 
для українського козацтва можна вважати перш за 
все велике чисельне зростання людей, котрі про
фесійно « козакувала » й у відносно мирний час не 
могли знайти собі гідних занять. Походи у складі 
армій «царика» Дмитрія та короля Сигізмунда дали 
козакам, окрім великої здобичі, ще дещо більше — 
усвідомлення власної сили. Давні козацькі ідеї, аби 
козацький стан було повноцінно «вписано» в соці
альну структуру Речі Посполитої, відродилися з но
вою силою. Водночас українські козаки, беручи 
велику здобич на території Московської держави

* Цит. за російським виданням у перекладі М. Устря- 
лова: Дневник Маскевича 1594—1621//Сказания со
временников о Дмитрии Самозванце. — Т. 1. — СПб., 
1859.
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й активно допомагаючи військам Речі Посполитої, 
не відмовляються й від окремих послуг московсько
му цареві, виконуючи інколи функції прикордонної 
сторожі (за відповідну плату) навіть у Смутні часи. 
Схоже, запорожці дійсно були зацікавлені в за
тягуванні громадянської війни в Росії, розуміючи, 
що вдруге такий шанс іще нескоро випаде. Загони 
січовиків доходили до Архангельська та Вологди, 
нещадно палячи, нищачи, грабуючи так само, як 
вони робили це в Малій Азії чи Криму, і не від
чуваючи особливих сантиментів щодо віроспові
дання місцевого (православного, як і вони самі) 
населення.

Якоюсь мірою новим етапом у відносинах укра
їнського козацтва та Москви стала діяльність зна
менитого гетьмана Петра Конашевича-Сагайдач- 
ного.

Хоча, мабуть, не варто шукати у вчинках цього 
заслуженого політика і воїна ні «угодовства щодо 
поляків», ані бажання «возз'єднатись із братньою 
Московською державою», як це робили деякі ра
дянські історики. Дати своїм козакам підзаробити 
на службі у царя та трохи пошантажувати свого ко
роля можливістю масового переходу на московську 
службу, аби він став поступливішим і щедрішим, 
любив не тільки гетьман Сагайдачний, але саме він 
робив це справді віртуозно. Нам здається, не варто 
робити завеликий наголос на значній реальній важ
ливості моменту «священної війни» з ворогами 
православ'я чи єднанні на основі тієї-таки конфе
сійної близькості в цей період. Адже наголосімо: 
православні українські козаки поводились у право
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славній Московії 1618 року так само, як у мусуль
манських містах, що не виключає можливості ак
тивного використання їхніми лідерами релігійних 
моментів у пропаганді.

До речі, знаменитий похід Сагайдачного на до
помогу королевичу Володиславу (той, покликаний 
частиною боярства, 1618 року спробував здобути 
собі московський вінець і опинився в скрутній си
туації з невеликим коронним військом серед во
рожої йому країни, неподалік такого бажаного при
зу — ворожої столиці), варто розцінювати не як 
прояв якоїсь «ненависті» до Москви чи «угодов
ства» щодо Речі Посполитої, а як прояв вищезга
даної політичної лінії і шанс для 20 тисяч козаків 
підзаробити коштом річпосполитської скарбниці, 
а також мешканців міст і сіл Московського цар
ства. Козаки влітку-восени 1618 року кількома за
гонами вихором пройшлись по землям східного 
сусіда Речі Посполитої, взявши і страшенно спус
тошивши Лівни, Єлець (тут козаки взяли ЗО тисяч 
карбованців данини, котру за наказом царя саме 
везли кримському ханові), Стародуб, Шацьк, чи
мало міст Сіверщини, Рязанщини, Підмосков'я. 
Невдала для козаків облога містечка Михайлова, 
що виросла під пером місцевого літописця до мас
штабу мало не облоги Трої, була дрібним епізодом 
кампанії, в котрій Сагайдачний виявив неабиякий 
військовий талант — його козаки брали місто за 
містом, кіннота здійснювала далекі рейди, а геть
ман проявив себе як грізний, небезпечний для 
ворога полководець. На початку вересня він легко 
розбив московських ратників на переправах че
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рез Оку, а вдруге стрільців, дворян і ополченців 
царя Михайла Федоровича «взяв страх, і вони не 
посміли виступити» проти «жахливого Сагайдач
ного». До речі, не може не вражати безпорадність 
московських польових військ протягом цієї кам
панії — певною проблемою для Сагайдачного ста
ли лишень облоги міст. За літописною традицією, 
козацький гетьман прибув до табору королевича 
Володислава під Москву десь на початку жовтня, 
а генеральний штурм було призначено на Покро
ву. Те, чому козаки таки не взяли Москву 1618 року, 
історики намагаються пояснити багатьма причи
нами — від малоправдоподібного раптового «усві
домлення ними гріховності пролиття крові право
славних братів-росіян» та таємних переговорів 
Сагайдачного з царем з метою майбутньої спів
праці (як колись твердили українські історики 
XIX століття М. Максимович та І. Каманін) до су
то військових причин. Серед останніх завжди на
зивають утому після швидкого маршу з багатьма 
облогами, ймовірні великі втрати під час штурму, 
«нечесну» позицію поляків, котрі, мовляв, поста
вили козаків у перші лави штурмовиків. Логічні
шим нам здається припущення, що Сагайдачний 
добре розумів: узяти Москву загалом можна, а ось 
утримати величезне місто буде важко (він не міг 
не пам'ятати нещодавню історію взяття і подаль
шого утримання Москви в 1610—1612 роках, коли 
врешті-решт польсько-український гарнізон опи
нився в облозі в Кремлі та Китай-городі й після 
тривалої оборони був змушений капітулювати. 
Та головне — гетьман дійсно міг не бути зацікав
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леним у геополітичному «добиванні» ослабленої 
Московської держави (до речі, потенційного «ро
ботодавця» для нереєстрових козаків), з царем 
котрої він згодом (у 1619—1620 роках) спробував 
установити певні взаємовигідні й не обтяжливі для 
обох сторін дипломатичні контакти. Тож, схоже, 
козаки цілком могли дістати наказ просто «відбува
ти номер» — не взявши одразу Арбатські ворота, 
вони навдивовижу швидко відступили. Королевич 
Володислав самотужки захопити ворожу столицю 
не міг, і облогу було знято. До речіГвже після зняття 
облоги Москви гетьман з військом здійснив рейд 
на південний захід від російської столиці, узявши 
і зруйнувавши Калугу. Причому через козацького 
полковника Путивльця гетьман радив Володиславу 
«з Московської землі не виходити» (що давало змогу 
козакам набрати побільше здобичі, водночас осла
бивши коронне військо чужими руками та зробивши 
батька Володислава, короля Сигізмунда, і річпоспо- 
литський сейм поступливішими щодо козацьких 
вимог щодо реєстру, плати тощо). Проте складна 
ситуація, у якій опинилося коронне військо напере
додні зими, а також політичні ускладнення в зв'язку 
з московською війною у самій Речі Посполитій спо
нукали королевича піти на укладення 1 грудня 
1618 року Деулінського перемир'я між Москвою 
і Варшавою терміном на чотирнадцять з половиною 
років. За його умовами до Польщі переходила Смо
ленщина і частина Чернігівщини та Сіверщини. 
Козаки тріумфально повернулись додому з вели
кими трофеями, на шляху назад Сагайдачний не 
став брати Курськ як жест доброї волі у бік царя.
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Проте успішність кампанії 1618 року саме в то
му сенсі, який був найважливішим для козаків, 
просто вражає — здобуто славу і величезні тро
феї, та ще й Речі Посполитій зроблено дійсно ве
лику послугу (адже козацьке втручання в перебіг 
війни зрештою так чи інак принесло Варшаві 
великі території, і Сагайдачний не раз нагадував 
про це польським можновладцям). Кампанія ма
ла суттєво зміцнити репутацію гетьмана як не
переможного воєначальника як серед козаків, 
так і серед громадськості Речі Посполитої. За сло
вами Я. Собеського, козацький гетьман «вогнем 
і мечем спустошив... неприятельські землі... роз
ніс страх свого імені по всій Московії. Неприятель, 
що стогнав під його ударами, бачив, як переходи
ли до рук козаків золоті посудини і дорогоцінні 
багатства, як полоняники різного віку, статі і станів 
йшли за його колісницями». Не дивно, що у свідо
мості частини українців і сьогодні похід Сагайдач
ного 1618 року посідає таке саме почесне місце, 
як і відома Конотопська битва 1658 року, — обидві 
події є символами звитяги української зброї у бо
ротьбі над північно-східним сусідом.

Проте є в діяльності Сагайдачного й моменти, які 
не можуть не імпонувати прибічникам україно- 
російського союзу. Так, наприкінці походу 1618 ро
ку невеликий загін козаків перейшов з польської 
служби на службу цареві (щоправда, ми не знаємо, 
чи з відома Сагайдачного, чи ні; останній варіант 
більш імовірний). А 1620 року козацький гетьман 
відрядив до Москви посольство на чолі з Петром 
Одинцем з метою чи то прийняття московського



108 Україна та Росія: як брати горщики побили

підданства, чи то традиційної військової служби 
проти татар за царські гроші. Перший Романов на 
московському престолі, Михайло Федорович, без 
особливого захвату відгукнувся на пропозиції ко
заків, які ще недавно нещадно ганяли його ратників 
по всіх російських усюдах, і справа заглухла. Тобто 
знов-таки, особливого братерського ентузіазму 
до єднання в діях Сагайдачного чи царя тут помі
тити важко, хоча якийсь обопільний інтерес про
стежується.

Якоюсь мірою позиція козаків та їхньої старшини 
щодо Москви коригувалася своєрідним ставлен
ням до єдиновірного сусіда з боку вищого україн
ського православного духівництва, а також східних 
патріархів. Останні їздили по Україні та Москов
ській державі з подвійною метою — по-перше, 
заручитися підтримкою православних правителів 
та громад проти османської влади у разі відкрито
го протистояння православних і мусульман у дер
жаві Османів, а по-друге — зібрати трохи грошей, 
яких бракувало їм як пастирям їхніх доволі бідних 
східних патріархій (єрусалимської, олександрій
ської, антіохійськоїтощо). Якщо коротко, то укра
їнські православні ієрархи, попри всі складнощі 
існування православної конфесії в Речі Поспо
литій, інколи були схильні шукати порозуміння 
зі своєю державою (до речі, нерідко його досяга
ючи), рідше прохати про заступництво Москву 
(досить швидко розчаровуючись у тому заступ
ництві). А ось східні патріархи вбачали свого при
родного союзника в московському цареві, часто 
намагаючись працювати над створенням єдиного
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«православного блоку» проти турків. Річпоспо- 
литські урядовці та громадська думка «схизматич
них» патріархів-прохачів не любила, вважаючи їх 
підозрілими типами і турецькими та московськи
ми шпигунами. Тому не дивно, що єрусалимський 
патріарх Феофан, котрий підтиском українського 
духівництва, братств і козацької верхівки на чолі 
з гетьманом Сагайдачним відновив 1620 року укра
їнську православну ієрархію, майже зниклу після 
Брестської унії, сприймався католицькими та уніат
ськими колами як сіяч розколу й агент Білокам'яної 
та Стамбула, зацікавлених у послабленні єдності 
Речі Посполитої. Феофан дійсно всіляко намагав
ся виступити посередником між козаками і царем, 
навіть загрожуючи козакам своєю неласкою на 
випадок нової війни проти «православних братів». 
Одначе зрештою ніякого суттєвого результату ко
зацько-московські переговори 1620 року не д о 

с я г а й , і Сагайдачний помер невдовзі після славно
звісної Хотинської війни в ореолі справжнього 
лицаря й рятівника Речі Посполитої від турків.

Надалі протягом важливих для формування по
літичної позиції козацтва 1620—1630-х років Мос
ковське царство, схоже, все частіше відіграє роль 
такого собі «туза в рукаві» козацьких гравців у спіл
куванні з Варшавою. Підчас відомих козацьких по
встань 1625, 1630, 1635, 1637—1638 років, а також 
у ході переговорів з польськими комісарами козаки 
нерідко погрожують перейти «під царську руку» 
«разом з усіма українськими містами» або пере
селитись на московські землі. Ці погрози інколи 
справджувалися, проте вони були все ж доволі
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дієвим способом тиску на річпосполитське керівни
цтво з метою скасування сеймових постанов проти 
козацтва чи щодо підвищення плати за службу, 
а зрештою — і для визнання легального статусу ко
заччини як такої. Як засіб шантажу влади власної 
держави, котра вперто не визнавала лицарського 
статусу козаків, переговори з Москвою були досить 
вагомим аргументом. До того ж царі були як і рані
ше зацікавлені у співпраці з козацтвом задля за
хисту кордонів від татар. Проте незаангажований 
розгляд тих небагатьох джерел, котрі ми маємо сто
совно козацько-московських переговорів цього пе
ріоду, свідчить про обопільно прохолодне ставлення 
до тісної співпраці (на тлі спорадичних спалахів за
цікавленості) . Нерідко в цей період козацькі послан
ці до Москви вели мову про своєрідне страхування 
на випадок невдалої для козаків війни з річпоспо- 
литським військом (у формі переходу козаків на 
московську службу) чи про втручання Москви у вну
трішнє протистояння православних, католиків та 
уніатів у Речі Посполитій. Утім, фактично жодного 
разу до втілення в життя таких варіантів не доходи
ло, і це змушує запідозрити не надто велике бажан
ня обох сторін реалізовувати туманні попередні 
домовленості. Єдиний відомий нам випадок, коли 
внаслідок війни українських козаків проти Речі По
сполитої значний загін запорожців дійсно пересе
лився в межі Московської держави, теж є надзви
чайно неоднозначним.

Мова йде про переселення влітку 1638 року за
гону гетьмана Якова Остряниці (Острянина). На 
відміну від Наливайка 1596 року, Остряниці вда
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лося вивести на схід частину свого війська — влас
ного сина Івана, 10 сотників та 1019 козаків. Новопри
булі дістали царський дозвіл оселитися на городищі 
в Чугуєві, фактично відбудувавши його і отримав
ши чималі земельні наділи для господарювання. 
Козаки Остряниці навіть кілька разів брали участь 
у боях з татарами. Проте ця серйозна спроба засе
лення того краю, що трохи згодом стане Слобідською 
Україною, закінчилася для козаків Остряниці зага
лом невдало, а для самого гетьмана й зовсім трагічно. 
В радянських працях учинок Остряниці, звісно ж, 
розцінювався як «бажання возз'єднатися з братнім 
російським народом», а масова втеча козаків екс- 
гетьмана на землі Речі Посполитої 1641 року — як 
результат «ворожої агітації» (яка, безперечно, мала 
місце). Проте, судячи з класичних досліджень Д. Ба
талія, справа була ще й у тому, що українські козаки 
просто не ужилися з московською воєводською сис
темою управління. Кажучи зовсім просто, побори 
з боку московських «приказних людей» не виклика
ли захоплення у волелюбних відчайдухів, які тікали 
світ за очі зовсім не для того, щоб їх знову хтось гра
бував. Найсумніше, що серед тих, хто викликав най
більше роздратування козаків, був і їхній гетьман 
Яків Остряниця. 26 квітня 1641 року козаки вбили 
його і масово подалися на захід, до володінь Речі 
Посполитої.

Водночас протягом 1620—1630-х років чимало ко
зацьких загонів і далі промишляли на прикордонні 
недобрим для московських воєвод «черкаським во
ровством», інколи діючи навіть разом з татарами. 
Загалом же козаки лишаються при своїх надіях
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порозумітися з рідною для себе державою — так, 
під час удалої для Речі Посполитої війни проти Мос
ковського царства (1632—1634 роки, так звана Смо
ленська війна) великі козацькі загони взяли участь 
у боях на боці річпосполитського війська (зокрема, 
козаків очолювали, за деякими даними, відомі ва
тажки, як-от Тарас Трясило і той-таки Яків Остря- 
ниця, котрий тоді взяв російське місто Валуйки 
і штурмував Бєлгород, що не завадило йому згодом 
спробувати пошукати щастя на тих самих землях, 
які він нещодавно пустошив).

Доволі слушним, на нашу думку, є припущення 
сучасних українських істориків В. Брехуненкаі С. Ле- 
п'явка, що лише після 1638 року (придушення остан
нього козацького виступу перед Хмельниччиною) 
Москва почала уважніше придивлятися до ко
зацького чинника, намагаючись привернути укра
їнських козаків на свій бік на випадок нової війни 
з Варшавою, а також створити їм умови для пере
селення на прикордоння. Ці спроби не залишились 
непоміченими польськими урядовцями — для них 
не було таємницею, що царський уряд виголошував 
наміри відібрати у «ляхів» українські та білоруські 
землі, а позиція козаків у такій ситуації могла ви
явитися вирішальною (зрештою, так воно і сталось 
в майбутньому). Але до Переяслава ще залишалося 
досить багато часу.

Коротка хроніка подій: козацькі посольства від
відували Москву в лютому та грудні 1625 року, 
взимку 1626—1627 років; 1631 року до козаків при
їздив царський посланець, такий собі Гладкий, із 
царськими грамотами і закликами служити царю
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проти Речі Посполитої. Однак якщо московські 
дипломати розраховували на симпатію православ
ного населення Речі Посполитої чи хоча б на його 
нейтралітет у Смоленській війні, вони сильно по
милилися в розрахунках. Козаки, як ми вже зазна
чали, взяли в ній активну участь — на боці Речі По
сполитої. Роздратування козацьких низів проти 
уряду було заспокоєне старшиною, і «московський 
вектор» козацької політики так і лишився нереа
лізованим на практиці.

Загалом складається враження, що в цей період 
запорожці не сприймали московського царя як 
справжнього захисника їхніх інтересів (а скоріше як 
тимчасового роботодавця, а зв'язки з Москвою — як 
такий собі непоганий спосіб тиснути на власний 
уряд). Не допомагала в цьому й етнічна та мовна 
близькість українців і росіян (яка почасти перекрес
лювалася чималою кількістю великих і малих роз
біжностей — чого вартий лише той факт, що сам 
зовнішній вигляд козаків-«запорогів» з їхніми чуба
ми та відсутністю бороди сприймався багатьма меш
канцями сусідньої держави як «блудоносный бого
мерзкий образ» — просто час, коли цар Петро почне 
власноруч стригти власних бояр, іще не настав). Про 
сприйняття українцями росіян і навпаки — див. по
передній розділ.

Не все було просто і з тим чинником, який, на 
думку багатьох сучасних і деяких тогочасних діячів, 
мав найбільшою мірою об'єднувати козаків і під
даних московського православного царя — себто 
з тією-таки православною вірою. Вже йшлося про 
те, що козаки (на відміну від деяких українських
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церковних діячів) у цей період загалом не бачили 
в царі природного захисника православної віри, тим 
паче такого, котрий мав би якийсь священний ста
тус. Козацька військова демократія, хай би якою 
архаїчною вона була за своєю суттю, все-таки фор
мувалася за умов «шляхетської демократії» Речі По
сполитої, і тому служіння монархові (першому се
ред рівних) сприймалось як почесний, лицарський 
обов'язок; і саме в цьому значенні називали себе 
слугами (наприклад, царськими) українські козаки 
та їхні гетьмани вже наступної, післяпереяслав- 
ської, доби, маючи на увазі те саме «збройне» слу
жіння, достоту як «слугами» своїх володарів ува
жали себе горді європейські лицарі чи японські 
самураї. Водночас і ранні ватажки волелюбних низо
вих відчайдухів, і гетьмани доби козацької держав
ності, звісно, були вельми своєрідними «покірними 
слугами» і «найнижчими підніжками» різноманіт
них царських, королівських, ханських та султан
ських величностей. Принаймні в ситуації явного 
й невідворотного «конфлікту інтересів» держави- 
протектора і козацтва більшість козацьких лідерів 
діяли у чомусь схожим чином. Вони дбали не стіль
ки про те, як би за будь-яку ціну догодити своєму 
коронованому панові (інколи без його фактичної 
наявності вони не мислили свого політичного буття 
як гетьмани Війська Запорозького), скільки про пев
ні інтереси того-таки Війська Запорозького (ясно, 
не забуваючи при цьому й про себе особисто). Це, 
звісно, не робило їх ідеальними «слугами» (в будь- 
якому сенсі) жодної держави (може, було це і з при
чини тривалої відсутності повноцінної власної дер
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жави — тобто «козацької»). Так, не варто надміру 
ідеалізувати наших козацьких пращурів, проте 
й особливої схильності до справжнього лакейсько- 
холопського статусу і таких самих функцій за ними 
не спостерігалося.

Тому ставлення царя московського до своїх під
даних (яке коротко сформулював Іван Грозний: 
«А миловать мы своих холопий вольны, и казнить 
вольны») не могло здатися козацькій спільноті аж 
надто привабливим, так само як і вшанування цар
ськими підданими свого монарха як «богорівно
го», «с чрева матерна помазанного на царство». 
Тим більше, що самі ці козаки нерідко були свід
ками чи навіть безпосередніми учасниками зне- 
тронення або того-таки помазання на царство воло
дарів Московської держави епохи Смутних часів. 
А звідси — і обережне ставлення до переходу «під 
царську руку» (що зовсім не виключало активного 
застосування цієї ідеї як погрози на адресу власно
го, річпосполитського, уряду). Утім, хочемо ми цьо
го, чи ні, але саме козакам (і українським перш за 
все) належить чимала заслуга в тому, що у другій 
половині XVI — першій половині XVII століття 
державний кордон Речі Посполитої і Московського 
царства не став пролягати ближче до Варшави 
і Вільна, а просунувся на схід—у напрямку Москви.

Проте кілька десятиліть непростих козацько- 
московських стосунків перед початком Хмельнич
чини все ж дали певні зміни в сприйнятті україн
ським козацтвом (і його лідерами) і московським 
урядом одне одного. Розпочавши з певних обо
пільних інтересів, викликаних потребою в захисті
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довжелезного степового кордону, володарі гетьман
ської булави та шапки Мономаха неодноразово 
ставали ситуативними союзниками. Водночас сер
йозних передумов для тривалої співпраці в XVI — 
першій половини XVII століття не виникало через 
навзаємну недовіру та зайнятість «на інших фрон
тах» — царі мали вдосталь клопоту, намагаючись 
поглинути і «перетравити» географічно ближчі ав
тономії (зокрема, козацтва Волги, Дону), а україн
ські козаки робили спроби вписатись у соціальну 
структуру Речі Посполитої. І якщо спроби перших 
зрештою виявились успішними, хоч і не одразу, то 
українські козацькі прагнення так і не були реалі
зовані, що створило ґрунт для подальшої політич
ної співпраці та культурних узаємодій з північно- 
східним сусідом — уже за доби Хмельниччини.



Розділ IV. Шлях до
Переяслава 
і від нього



Переяслав 1654 року доволі випадково став 
символом віковічного українсько-російського 
єднання, адже він не сприймався як такий тими 
сторонами, що укладали угоду 1654 року. Укра
їнська сторона бачила в ньому можливість ви
жити політично, російська -  «повернути втраче
не» і підкорити сусідів. Зрештою обидві досягли 
бажаного результату -  українці на короткий, 
росіяни на значно довший термін.

Не таїна, що Переяслав 1654 року дотепер лишається 
важливим елементом уявлень росіян та українців 
про їхнє спільне минуле. Про неоднозначність його 
сприйняття свідчить хоча б те, що 1995 року соціоло
гічні опитування українських громадян показали: 67 % 
з них схвалювали рішення 1654 року, негативну оцін
ку дали 15%, але при цьому з числа тих самих опита
них «за» незалежність України висловилися 61 %, 
«проти» — 31%. На жаль, політична кон'юнктура три
валий час не давала змоги українським і російським 
політикам та інтелектуалам відкрито й об'єктивно де
батувати це питання. Як ми вже говорили, дуже довго 
Переяслав поставав таким собі універсальним міфом, 
який використовували майже для всього — від кате
горичного твердження про повну самодержавну вла
ду царя над Україною до такого самого категоричного 
її заперечення; він був як символом логічного завер
шення окремої української історії, що далі ставала 
частиною історії «загальноросійської», так і ознакою 
підтвердження автономного статусу козацької дер
жавності; цю угоду сприймали і як успіх, і як не
зрівнянну в українській історії трагедію. Справа ще
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й у тому, що, за висловом класика російської історич
ної літератури Василя Ключевського, обидві сторони 
сховали правду про цю угоду.

Яким же був українсько-російський шлях до Пере
яслава, і потім — геть від нього? В цьому розділі ми 
спробуємо коротко висвітлити деякі цікаві момен
ти, пов'язані з російським вектором політики укра
їнських гетьманів, щонайперше «від Богдана до Іва
на» (постаті Хмельницького і Мазепи важливі для 
нас як символи «єднання» і «розриву» українського 
з Росією, хоча, звісно, тут не все так просто, як змо
же переконатись наш читач), а також часів останніх 
трьох українських гетьманів — доби остаточного 
занепаду українського політичного складника цих 
непростих відносин.

Отже, Богдан. «Геніальний політик, мислитель 
і полководець, творець національної держави», «не
розважливий руйнівник річпосполитської єдності», 
«визволитель православних українців (а також біло
русів) з лядської неволі», «народний герой», «ре
волюціонер» (адже в багатьох сучасних виданнях 
ідеться про «українську революцію», не гіршу за 
нідерландську та англійську), «гарячий прихильник 
єдності слов’ян» або «возз'єднання з братнім на
родом», а за сумісництвом «батько збреханий ко
зацький,//Що юртував наш люд простацький, / /  
Присягами дурив Ляхву,//3 її сліпим вельможним 
панством,//І хана з хижим азіяцтвом,//І церкво- 
любницю Москву» (П. Куліш) тощо.

Як відомо, першою спробою дипломатичних кон
тактів Богдана Хмельницького з російським царем 
Олексієм Михайловичем став лист українського
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гетьмана від 8 червня 1648 року, у якому були викла
дені пропозиції щодо військової допомоги україн
цям, а також запрошення царя посісти престол Речі 
Посполитої, вакантний після смерті Володислава IV. 
У принципі така ідея виникала в історії Московської 
держави й Речі Посполитої не вперше — ще Іван 
Грозний подумував над таким проектом, однак на 
заваді завжди ставала колосальна розбіжність полі
тичного устрою двох держав. Ідеї ж приєднання чи 
возз'єднання України та Росії в цьому листі, як ува
жають сучасні історики, все ж немає — адже навіть 
сама концепція української козацької державності 
як така на той момент іще не визріла. Немає ідеї «під
данства» і в наступних листах гетьмана від 1648 року 
до прикордонних російських воєвод, де йдеться про 
можливість козацької служби цареві проти татар. 
Козаки в цей час іще не хотіли поривати з Річчю По
сполитою, і тому говорити про політичне перепідпо- 
рядкування Січі було недоречно. Натомість гетьман 
з обуренням писав про те, що Москва, схоже, збира
ється допомагати полякам в боротьбі з козаками і та
тарами (за польсько-московською угодою 1647 року 
це було цілком імовірно), і «прозоро натякав» воєво
дам, що в такому випадку він може навідатись до них 
разом з ордою. Занепокоєний цар наказав прикор
донним гарнізонам бути в повній бойовій готовності, 
але не провокувати «черкасів».

Скоріш за все, протягом 1648—1649 років Богдан 
Хмельницький намагався розігрувати «московську 
карту» (то «спокушаючи» царя ідеєю стати королем 
Речі Посполитої, то шантажуючи можливістю по
миритись із поляками і рушити спільно з ними й та
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тарами на Москву) разом з іншими — зокрема, веду
чи переговори з трансільванським князем. Головною 
метою гетьмана було втягнути Московське царство 
в нове військове протистояння з Річчю Посполитою 
всупереч мирній угоді 1634 року. Натомість царський 
уряд, навчений поразкою в Смоленській війні, не 
поспішав устрявати в нову авантюру, намагаючись 
виграти час — для переоснащення і реорганізації 
армії, а також чекаючи, поки українці та Річ Поспо
лита як слід обопільно виснажаться у війні. Проте 
цар наказав своїм прикордонним воєводам (адже 
контакти з бунтівним гетьманом уважалися «не
офіційними», щоб не дратувати Варшаву) запевнити, 
що Москва принаймні не виступить проти козаків 
і їхніх союзників татар на боці Речі Посполитої. При
чому категорично заборонялось надсилати козакам 
будь-які листи — все мало відбуватися на рівні усних 
домовленостей, аби не викликати війни між Мо
сквою та Варшавою. Щоб заспокоїти урядовців Речі 
Посполитої, влітку 1648 року навіть було ухвалене 
рішення відсилати назад українських утікачів на 
московські землі (правда, реально воно не виконува
лось) . Українському ж гетьманові у відповідь на його 
прохання належало відказувати, що Москва не може 
порушити вічний мир з поляками, скріплений «хрес
ним цілуванням». І взагалі, мовляв, «черкасам і ляхам 
з Литвою» краще помиритись (на яких умовах — не 
говорилося) і не проливати християнську кров.

Нерідко можна прочитати в історичних працях, 
що першою справжньою спробою Хмельницького 
«перейти під російську владу» було неофіційне по
сольство Силуяна Мужиловського взимку 1638—
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1639 років. Полковник Мужиловський, син відомого 
українського богослова Андрія Мужиловського, їздив 
до Москви разом з єрусалимським патріархом Паїсі- 
єм. Узагалі роль східних (грецьких, сірійських, єгипет
ських тощо) православних патріархів та митрополитів 
в історії Хмельниччини й україно-російських контак
тів цього періоду ще вивчена недостатньо, але зрозу
міло одне — з цього кола цілком могла виходити ідея 
про тісну політичну співпрацю козаків і московського 
царя (висував же таку ідею єрусалимський патріарх 
Феофан 1620 року — див. розділ ПІ). Так що Паїсій 
у розмові з царем міг бути цілком відвертий щодо 
висловлення своїх бажань, говорячи про те, що 
Хмельницький, мовляв, «хоче, аби його і все Військо 
Запорозьке прийняли підвисоку руку государя». Про
те в записці, поданій Олексію Михайловичу Мужи- 
ловським, про це не йшлося—було сказано лише про 
причини повстання проти польської влади і містилося 
прохання про військову допомогу. Олексія Михайло
вича гетьманський посланець «спокушав» ідеями по
тужного православного союзу, ба навіть відвоювання 
Гробу Господнього у турків (тут козирною картою був 
Паїсій та інші східні патріархи, котрі часто-густо пред
ставляли перед царями свою близькосхідну паству як 
таку, що готова повстати, щойно наблизяться «єдино
вірці») . Цар у військовій допомозі відмовив, знову по
силаючись на вічний мир 1634 року Москви з Вар
шавою, проте обдарував Мужиловського і Паїсія. 
Незадоволений козацький посланець десь прохопив
ся, що «на Москві правди немає ні в чому», про що 
донесли цареві, і згодом російські посланці докоряти
муть панові Силуяну тим, що він говорив «непристой
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ні речі». Ще до від'їзду Мужиловського з Москви цар 
відправив до українського гетьмана свого посланця— 
піддячого Василя Михайлова з подарунками та закли
ком до Хмельницького «мирно жити з ляхами», що за 
тих умов було, звісно, порожніми словами.

Наступного, 1649, року переговори Чигирина та 
Москви відновилися за умов, коли Богдан Хмельниць
кий почав планувати не багато не мало як створення 
окремого Українського князівства «від Перемишля до 
московського кордону». В переддень вирішальної, як 
здавалось Богдану, Зборівської кампанії гетьман зу
стрівся з першим «напівофіційним» російським по
сланцем до козацької України, д ворянином Григорієм 
Унковським (квітень 1649 року). У своїй розмові з цар
ським послом у Чигирині Хмельницький наголошував 
на тому, що в Москві та в Україні панує та сама віра 
і колись була «єдина влада». Проте на всі компліменти 
й умовляння посол відповідав, що Хмельницький має 
«помиритися з ляхами», які можуть обрати королем 
Олексія Михайловича, котрий потім радо прийме за
порожців «під свою високу руку». І все це говорилося, 
попри вже відомий у Москві факт, що шляхта Речі 
Посполитої благополучно обрала королем Яна-Кази- 
мира, брата покійного Володислава IV. З 1649 року 
«московський» вектор політики Богдана Хмельниць
кого починає химерно переплітатися з «кримським». 
Гетьман організує «викиди інформації» для царських 
посланців на тему своїх переговорів з ханом Іслам- 
Гіреєм, котрий закликає його «йти воювати Москву 
за її неправди». Причому сам Богдан виступає в цих 
звістках як прихильник порозуміння з «єдиновірною 
Москвою», котрий стримує агресивного хана (все це
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трохи нагадало автору відомий працівникам правоо
хоронних органів та кіноглядачам прийом «злого по- 
ліціянта» й «доброго поліціянта», котрі працюють 
у парі). Те, що український гетьман сам був не проти 
інколи прямо натиснути на царський уряд, стало вид
но вже влітку того ж таки 1649 року. А поки в травні
1649 року велике козацьке посольство на чолі з дові
реною людиною гетьмана, полковником Федором 
Вишняком, вирушило до Москви з грамотами, у яких 
ішлося про бажання гетьмана, щоб цар «взяв під свою 
високу руку» всю Русь, що перебувала у складі Речі 
Посполитої, а не лише козацьке військо. Однак і на 
таку спокусу Олексій Михайлович та його обережні 
радники не піддалися, дарма що наживка так яскраво 
виблискувала на гачку перед їхніми носами. Існує вер
сія, що цар на особистій аудієнції таки пообіцяв Виш
няку якусь допомогу, хоча це жодним чином не було 
закріплено на папері, тож зрозумілою є подальша 
бурхлива реакція Хмельницького, коли ця допомога 
не була надана.

Тим часом наприкінці літа 1649 року козаки та 
армія Речі Посполитої зустрілися в боях під Збаражем 
і Зборовим, хан уклав сепаратний мир з королем, 
а Хмельницький був змушений підписати відому ком
промісну Зборівську угоду з поляками, за якою авто
номна козацька Україна обмежувалася трьома воє
водствами і 40 тисячами реєстру. Незадоволений 
результатом практично виграної кампанії, Богдан на 
чергових переговорах з московськими посланцями 
почав звинувачувати в усьому Москву, котра не нада
ла йому допомоги, погрожуючи їй пригадати це ду
же скоро; причому налякані царські шпигуни спові
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щали, що всі «черкаси» тільки й говорять, що про 
війну зі східним сусідом. Розлючений Богдан кричав, 
що московські дипломати всі є шпигунами (і то було 
правдою — в усі часи дипломатія та шпигунство йшли 
пліч-о-пліч) і що він «усі московські міста і Москву 
зламає» (а ось це вже було радше засобом тиску). За
галом же ця «пропагандистська кампанія» мала на 
меті дипломатичний тиск Чигирина на Москву (част
ково вдалий, адже цар наказав зміцнювати кордони, 
водночас звелівши поводитись обережніше з гетьма
ном, аби й справді не спричинити війни). В цьому-таки 
руслі можна розглядати і факт проживання в Чигири
ні претендента на московський престол—такого собі 
«лжеШуйського» (Тимофія Акундінова) протягом 
1650 року. Цей цікавий авантюрист, що видавав себе 
за сина царя Василя Шуйського, виконував важливу 
роль у планах Богдана Хмельницького, будучи постій
ною загрозою царю (після Смутних часів у Москов
ській державі самозванців боялися як вогню), котрий 
не хотів іти на співпрацю з козаками — і на конфлікт 
із Варшавою. Попри всі вимоги московської сторони 
видати самозванця, козацький гетьман не поспішав 
це робити (давши згодом змогу Акундінову вільно ви
їхати до Трансільванії; та зрештою російські агенти 
таки вполювали відчайдушного самозванця в князів
стві Гольштейн, але то вже інша історія). Проте оста
точного розриву відносин з Москвою Хмельницький 
явно не хотів—так, 1650 року він не погодився взяти 
участь у спільних бойових діях проти неї у складі 
польсько-татарської коаліції (яка фактично не склала
ся через позицію козацької України), запропонував
ши натомість ханові похід до Молдавії.
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1650 рік був позначений відносним затишшям 
у сфері українсько-російських переговорів «на най
вищому рівні». Сторони не обмінювалися посольства
ми, хоча уважно стежили одна за одною, а Хмель
ницький листувався з прикордонними російськими 
воєводами. Фактично гетьман розглядав у цей час 
перспективу стати васалом Османської імперії, що 
сильно непокоїло і Москву, і Варшаву. Причому 
йшлося не просто про якісь попередні домовленості 
чи декларації про наміри — султан пропонував геть
манові широку автономію на ліпших правах, аніж 
навіть ті, які мало Кримське ханство. Загалом перебіг 
українсько-турецьких переговорів 1650—1653 років 
сильно впливав на позицію Московського царства 
щодо козацької України і зрештою став багато в чому 
визначальним стосовно їхніх результатів.

Важливою віхою у відносинах Хмельницького 
з сусідами стала поразка козацького війська в битві 
під Берестечком влітку 1651 року, після котрої, у ма
сах козацтва, селян і міщан почало наростати деда
лі більше незадоволення своїм гетьманом. Масові 
переселенські рухи на Слобідську Україну, що роз
почалися саме після Берестечка, гетьман сприйняв 
як зраду — він вимагав від московських воєвод не 
приймати втікачів і не надавати їм земель для по
селення на території Московської держави: фактич
но той процес, котрий українські історики згодом 
будуть називати «розширенням українських етніч
них територій», був для Богдана Хмельницького 
нічим іншим, як масовим дезертирством!

Після Берестечка Земський собор (найвищий ста
новий орган влади в тогочасній Московській держа-



128 Україна та Росія: як брати горщики побили

ві, який періодично скликався царем і складався 
з членів боярської думи, верхівки духовенства, а та
кож виборних делегатів від дворян та міщан) висло
вив ідею прийняти в підданство Військо Запорозьке 
(скоріш за все, без території, за умови переселен
ня) — це зовсім не влаштовувало Хмельницького, 
хоч і давало надію на майбутні дипломатичні успіхи 
на «московському фронті» (1652 року до Москви їз
див посланець гетьмана Іван Іскра). Фактично сторо
ни товклися на місці аж до вирішального для україно- 
російських взаємин цього періоду 1653 року. Саме 
взимку 1652—1653 року переговори пожвавлюють
ся — сторони обмінюються посольствами (Семена 
Богдановича-Зарудного, згодом Кіндрата Бурляя та 
Силуяна Мужиловського до Москви, Якова Ліхарьо- 
ва до Чигирина). Причиною цього пожвавлення 
стало те, що цар і його радники зрозуміли: Річ По
сполита сильно виснажена війною, так само як і ко
зацька Україна. Отже, є шанс утрутитися в боротьбу 
без аж надто великого ризику. Проте спочатку цар
ські дипломати спробували розв'язати проблему мир
ним шляхом — через переговори з Річчю Посполи
тою добитися переходу Війська Запорозького під 
владу Москви. Зробити це їм не вдалося через непо
ступливість Варшави, котра за будь-що хотіла від
воювати козацьку Україну. Тим часом погіршилася 
зовнішньополітична ситуація для держави Хмель
ницького — Молдавія, Валахія та Трансільванія тим
часово об'єдналися в коаліцію з Річчю Посполитою 
(через спроби Богдана зробити свого сина Тимоша 
спадкоємцем молдавського престолу). За таких умов, 
ураховуючи непрості відносини з основним союзни-
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ком, Кримом, Богдан Хмельницький вирішує одно
часно розіграти дві дипломатичні «шахові партії» — 
«турецький» та «російський» «гамбіти». З турками 
вдалось досягти порозуміння, і османський посол 
Мехмед-ага привіз у травні 1653 року до Чигирина 
дари та клейноди (булаву, бунчук, прапор і парадний 
кафтан), а також грамоту від великого візиря Муста- 
фи, у якій ішлося про згоду взяти Військо Запорозьке 
в підданство. Проте, як уважає сучасний україн
ський дослідник Віктор Горобець, гетьман мав сум
ніви щодо реальних можливостей Османської імпе
рії надати допомогу козакам (турки вели важку війну 
з Венецією на Середземному морі) і тому не дав 
остаточної позитивної відповіді на турецькі пропо
зиції, водночас здійснивши черговий «викид інфор
мації» про турецькі плани в бік Москви (через до
свідченого дипломата, свого генерального писаря 
Івана Виговського, майбутнього гетьмана). Це не на 
жарт стурбувало Кремль, адже стійка конфігурація 
Чигирин + Стамбул змінила б усю розстановку сил 
у регіоні, причому зовсім не на користь Москви. Тому 
українсько-російські переговори зрештою досягли 
помітного результату (цьому сприяла і діяльність но
вого московського патріарха, знаменитого Никона). 
22 червня 1653 року цар, який ще двома днями рані
ше уперто відмовлявся вести мову про порушення 
миру з поляками, надсилає грамоту до українського 
гетьмана з пропозицією «прийняти Військо Запо
розьке з городами і землями під свою високу руку». 
Саме таке знамените рішення зафіксував і Земський 
собор у жовтні 1653 року, а російські війська дістали 
наказ готуватися до війни з Річчю Посполитою.
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Остання спроба Хмельницького перемогти Річ 
Посполиту своїми силами (літньо-осіння кампанія
1653 року, що завершилася боями під Жванцем і від
новленням — з певними модифікаціями — Зборів- 
ської угоди) фактично не увінчалась успіхом через 
позицію Кримського ханства, котре знову пішло на 
співпрацю з Річчю Посполитою. Швеція та Трансіль
ванія, які згодом стануть союзниками Хмельниць
кого, поки що не виявляли інтересу до української 
справи. Фактично коло потенційних союзників- 
протекторів майже вичерпалося. Тому прийняття 
«московської протекції» не було абсолютно вільним 
вибором, як згодом це буде представлено в різних 
варіантах «міфу про Переяслав». Не було це ні «ре
зультатом багатовікових прагнень українського на
роду», ні «трагічною, фатальною помилкою», яка 
сама по собі визначила майбутнє україно-російських 
взаємин на наступні 300 чи більше років — адже на
далі, як пересвідчиться читач, україно-російські від
носини складалися по-різному, і в принципі були 
можливі будь-які альтернативи. За словами відомого 
українського історика Івана Крип'якевича, Переяс
лав став вислідом обопільних тверезих розрахунків 
політиків-реалістів.

Що ж сталося 1654 року в українському Пере
яславі та Москві? Річ у тому, що обидві сторони кеп
сько уявляли собі, якою має бути майбутня угода. 
Не переймався цим ані цар, відряджаючи в Україну 
в жовтні 1653 року посольство Василя Бутурліна для 
складення присяги гетьманом Богданом Хмельниць
ким та українцями, ні сам гетьман. Над угодою від 
самого початку витав дух невизначеності. Ця неви



Шлях до Переяслава — і від нього 131

значеність була вигідна гетьманові, бо він хотів 
укласти договірну угоду на кшталт тієї, що уклада
лася з Річчю Посполитою, але швидко відчув, що тут 
справа інша; вона також була вигідна царю, бо він 
не хотів пов'язувати себе якимись чіткими обіцянка
ми перед новими «підданими». Цікаво, що відомий 
термін «Переяславська угода» загалом є неправиль
ним — 8 січня 1654 року в Переяславі не відбулося 
підписання жодних договірних статей, а мали місце 
лише важкі російсько-українські переговори, в хо
ді яких російські делегати, як відомо, навідріз від
мовилися присягати за царя, дарма що українська 
сторона урочисто присягнула (хоча не без ексце
сів — відмовлявся присягати славнозвісний Іван 
Богун, непросто було домовитися з київським ми
трополитом Сильвестром Косовим та ін.). Це мало 
не зірвало увесь процес переговорів, але справу 
якось залагодили (як саме — незрозуміло, бо керів
ник російської делегації Бутурлін, звісно, не за
фіксував це у своїх офіційних записах — за вияв 
будь-якої власної ініціативи в такій справі він міг 
і голови позбутися). Проте багато дослідників від
значають, що конфлікт у переяславському Успен
ському соборі через обопільну українсько-російську 
присягу став символом відмінностей у політичній 
культурі козацької України й самодержавної Росії, 
початком «довгої низки міжкультурних непорозу
мінь» (американський дослідник Д. Фрік).

Справжня писана угода була відправлена до Мо
скви з українським посольством на чолі з уже знайо
мим читачеві генеральним сумею Богдановичем-За- 
рудним та полковником Павлом Тетерею (майбутнім
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гетьманом і зятем Богдана Хмельницького). Ця угода 
складалась із 23 статей і була датована 17 лютого
1654 року. Відповідаю на неї була «Жалувана гра
мота царя Олексія Михайловича гетьманові Богдану 
Хмельницькому і Війську Запорозькому» (від 27 бе
резня 1654 року) та 11 статей, виготовлених у царській 
канцелярії, які були «вижимками» з українського 
проекту угоди. Кожна стаття супроводжувалася 
царськими указами. Фактично козацька Україна 
залишалась державою під керівництвом свого вибор
ного гетьмана, який зосереджував усю повноту влади 
у своїх руках (хоча теоретично його обмежувала ко
зацька рада). Гетьмана обирали пожиттєво самі коза
ки, царя лише повідомляли про цей вибір. Козацька 
Україна мала власний уряд (генеральну старшину), 
військо у 60 тисяч реєстрових козаків, власну зовніш
ню політику (гетьман не міг лише вести прямі пере
говори з Османською імперією та Річчю Посполитою, 
проте на практиці цей пункт ігнорувався, із чим за
галом погоджувались обидві сторони), власний, дуже 
відмінний від російського суспільний та економічний 
устрій, фінансову систему (частину податків, яка за 
угодою 1654 року мала надходити до скарбниці царя, 
Україна ніколи не сплачувала, що теж сприймалося 
спокійно аж до часів гетьмана Брюховецького), цер
ковне і культурне життя. Символом влади царя над 
козацькою Україною був його новий титул царя «Ма
лої Русі, великого князя Київського та Чернігівсько
го», а також наявність російського гарнізону в Києві 
(а згодом іще в кількох українських містах). Найчасті
ше сьогоднішні дослідники визначають відносини 
України та Московського царства як протекторат
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останнього над першою зі збереженням її широких 
автономних прав. Отже, з самого початку це не був 
союз абсолютно рівних сторін, але складно говорити 
і про «надані царем автономні права», як згодом трак
туватимуть Переяслав і Московські (чи Березневі) 
статті різні українські та російські політичні діячі. На
вмисна «розмитість» статей давала змогу обом сторо
нам, котрі уклали цю угоду, діяти в тому напрямі, 
у якому їм було вигідно на той чи той момент. І вони 
цією можливістю скористалися вповні. Звісно, за та
ких обставин об'єктивні чинники (більші ресурси 
Московської держави) працювали на її користь.

Однак поки що було укладено першу справжню вій
ськово-політичну україно-російську угоду, після чо
го розпочалася війна між Московським царством та 
Річчю Посполитою. Протягом 1654—1655 років 
московські й козацькі війська неодноразово побували 
в непідконтрольній козакам частині України, зайняли 
значну частину Білорусі та Литви, поставивши Річ 
Посполиту на межу цілковитої поразки. Проте саме 
через литовсько-білоруські землі стався перший сер
йозний конфлікт між царем і гетьманом—у Білорусії 
почали створюватися козацькі полки на взір україн
ських (цю роботу провадив полковник Іван Нечай), 
і Хмельницький волів приєднати їх до своєї держави. 
Проте цар аж ніяк не хотів випускати з рук здобич, 
і україно-російські відносини почали швидко псува
тись. Не бажаючи допустити, щоб і взяті з бою укра
їнські міста переходили під царську владу, Хмель
ницький навмисно затягує переговори, наприклад, 
з мешканцями Львова, перешкоджаючи росіянам узя
ти місто під свій контроль і надаючи львів'янам змогу
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відкупитися великою контрибуцією. Колосальна за
лежність російських полководців від царя та бояр
ської думи не влаштовувала Хмельницького — такої 
долі для себе він зовсім не хотів, небезпідставно вва
жаючи себе фактичним князем окремої держави.

Взагалі 1655 рік ми можемо назвати роком «коло
сальних надій, що не справдилися», навіть у більшій 
мірі, ніж попередній, 1654. Адже це був рік знаме
нитого козацько-російсько-шведського «Потопу», 
у якому зрештою так і не потонув, здавалося б, та
кий хиткий човник Речі Посполитої. «Потопу», в ор
ганізації котрого одну з головних ролей відіграла 
українська дипломатія, а в поразці — дипломатія 
російська. На початку 1656 року на хвилі успіхів 
багатьом московським політикам здалося, що з вій
ськовою потугою Речі Посполитої покінчено, і треба 
переключатись на вирішення «балтійської пробле
ми», відвойовувати у шведів вихід до Балтійського 
моря (як це згодом робитиме Петро І). Одним з іні
ціаторів примирення з Річчю Посполитою і війни зі 
Швецією (фактично — союзником козацької Укра
їни) виступив відомий російський політичний діяч 
Афанасій Ордін-Нащокін (у майбутньому—голова 
Посольського приказу, «міністр закордонних справ» 
Московської держави). У раптового примирення 
Москви і Варшави було своєрідне «подвійне дно» — 
польські магнати знову наобіцяли царю Олексію 
Михайловичу, що його обрання польським королем 
цілком можливе, адже Ян-Казимир, мовляв, утомив
ся від поразок і готовий зректися влади. Як наслідок, 
Річ Посполита здобула необхідний перепочинок, 
Московське царство затіяло нетривалу і безрезуль
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татну війну зі шведами, а Хмельницький, обурений 
тим, що українських послів навіть не допустили на 
російсько-польські переговори, влаштував справж
нісінький демарш — волав про доконечну потребу 
«від царської величності відступитись», мабуть, 
у дуже неполіткоректних висловах (про що у по
м'якшеній формі записали російські посланці Бу- 
турлін і Михайлов). Узагалі поведінка Москви була 
сприйнята Чигирином як зрада, і гетьман потроїв 
зусилля у створенні україно-шведсько-трансільван- 
ського союзу, не розриваючи, однак, формальних 
зв'язків із царем (на цьому наполягав Хмельниць
кий, який все ще сподівався на те, що з Москвою 
вдасться домовитись на прийнятних для всіх умовах).

Кульмінацією тривалих переговорів і співпраці 
мав стати 1657 рік, коли шведські, українські та 
трансільванські війська окупували значну частину 
Речі Посполитої, і, здавалось, останній прийшов кі
нець. Зокрема, південь Польщі зайняла 50-тисячна 
союзна армія трансільванського князя Д'єрдя II Ра- 
коці та українських козаків під орудою полковника 
Антона Ждановича, відправленого Хмельницьким 
у вирішальний бій. Але така самостійна політика 
українського гетьмана непокоїла царя, і в бій пішли 
російські «бійці невидимого фронту». До козаків 
Ждановича прибув думний дворянин Желябуж- 
ський, котрий почав ширити звістку про те, що ко
заків послали до Польщі без відома царя, а їхній 
гетьман бажає їм погибелі. В результаті невдоволе- 
ні тим як Ракоці веде бойові дії, козаки збунтували
ся й рушили «на Вкраїну далеку», що стало остан
ньою краплиною, котра зламала перебіг кампанії на



136 Україна та Росія: як брати горщики побили

користь поляків (на допомогу їм прийшов і кримський 
хан). Дізнавшись про провал своїх планів, Богдан 
Хмельницький, і без того хворий, був паралізований 
і невдовзі помер 6 липня 1657 року, наполігши перед 
смертю на обранні свого сина Юрія гетьманом.

Помер великий засновник Української козацької 
держави саме тоді, коли в черговий раз загострили
ся відносини з царем через Білорусію, зазнав оста
точної поразки і вибув з антипольської коаліції його 
союзник трансільванський князь Ракоці, а Швеція 
вступила в чергову війну з сусідньою Данією. На
кладіть усе це на чітко не визначений 1654 року між
народний статус козацької України, наявність ціло
го «сузір'я» амбітних старшин, слабко пов'язаних 
ідеєю якоїсь внутрішньокланової чи внутрішньо- 
станової солідарності, надзвичайно «проблемну» 
ситуацію в тогочасній Україні з правами всіх інших 
станів окрім козацького — та й самих козаків, як 
«гетьманців», так і запорожців. Останні особливо 
почували себе скривдженими й обділеними, відсу
нутими в глибоку політичну «тінь» протягом усього 
гетьманування Хмельницького...

Таким було тло, на якому зійшла зоря нового ліде
ра українського політикуму—гетьмана Виговського. 
Ми не будемо зупинятись на складних перипетіях, 
унаслідок яких Іван Остапович став гетьманом: вони 
викладені в класичних працях М. Грушевського, 
Т. Яковлєвої, Ю. Мицика та багатьох інших авторів. 
Можливо, спочатку Виговського дійсно затвердила 
на гетьманстві таємна старшинська нарада, і лише 
згодом, 21 жовтня 1657 року, була скликана генераль
на козацька рада в Корсуні, яка обрала пана Івана
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гетьманом замість юного Юрія Хмельницького, ко
трий тимчасово відійшов у тінь, продовживши своє 
навчання в Києві. Беручи до рук омріяну булаву, Іван 
Виговський сказав: «Ся булава доброму на ласку, 
а злому на карність. Коли мене гетьманом обрали, то 
потурати я війську нікому не буду, бо Військо Запо
розьке без страху бути не може». Здавалося, добрим 
знаком стало своєрідне відновлення «керівного тан
дему» козацької України в новій конфігурації: геть
ман Виговський плюс полковник Єжі (Юрій) Неми- 
рич, блискучий усебічно освічений і талановитий 
річпосполитський аристократ родом з Київщини, 
протестант, а згодом православний за віросповіда
нням, котрий у 1657—1659 роках став головним по
мічником Виговського.

Вирішальними для всього перебігу та кінцевого ре
зультату гетьманування Івана Виговського стали кіль
ка чинників, щільно взаємопов'язаних між собою. Це 
і різка активізація боротьби за владу в середовищі 
козацької старшини, і посилення втручання Москов
ської держави у внутрішні справи свого союзника- 
васала (для царя смерть Хмельницького була пода
рунком долі — послаблена внутрішніми чварами 
козацька Україна була не такою непоступливою, хоч 
і ще менш прогнозованою). І наростання соціальних 
суперечностей в українському суспільстві між пред
ставниками всіх тогочасних станів, і неповна сформо- 
ваність козацьких владних структур, яким довелося 
відчути на собі випробування складними геополітич- 
ними змінами, через які проходили країни тогочасної 
Центрально-Східної та Східної Європи. Зауважмо — 
Іван Виговський виявив максимум енергії, здібностей



138 Україна та Росія: як брати горщики побили

і віддав усе, що міг, аби запобігти розвитку саме тако
го ланцюжка подій, який зрештою викували українці 
та їхні сусіди в 1657—1659 роках. Якщо зберегти 
державу Хмельницького, врятувати її від першого 
великого пароксизму «козацького братовбивства» 
(написати просто «братовбивства» авторові не дозво
ляють згадки про колосальну кількість жертв часів 
Хмельниччини, коли в завзятому герці гинули вчо
рашні громадяни однієї держави і часто — представ
ники одного етносу), не вдалося об' єктивно найліпшо
му з-поміж гетьманських працівників і «кризових 
менеджерів», то, можливо, це справді взагалі було не 
під силу будь-якому тогочасному політику? Можливо, 
при всіх величезних талантах Івана Виговського йому, 
схоже, таки бракувало тих двох складників, якими не
перевершено володів його колишній «шеф», Богдан- 
Зиновій — бажання і вміння йти до кінця в боротьбі 
за владу (за будь-яку ціну), а також тієї неймовірної, 
неповторної, невловимої харизми, що інколи може 
здатися виявами просто-таки нестримного популізму.

До «активу» гетьманування Виговського практич
но всі сучасні серйозні історики залічують спроби 
розв'язати проблему загрози з боку «неконструктив
ної козацької опозиції» мирним шляхом — так, Ви- 
говський вдався до силового придушення відкритого 
бунту полтавського полковника Мартина Пушкаря 
і запорозького кошового Якова Барабаша (чиї амбіції 
вміло підігрівались московськими дипломатами, які 
вели «подвійну гру» щодо гетьмана й опозиції, аби 
згодом полегшити знищення автономії козацької 
України) тільки після початку відкритих бойових дій 
з боку «дейнеків» (повстанців) Пушкаря. Криваві бої
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під Полтавою в травні — червні 1658 року засвідчили 
військові вміння Виговського, котрий за допомогою 
власних полків і татар Карач-бея зумів наголову роз
громити Полтавський полк Пушкаря й загони по
всталих селян і запорожців. Перший раунд боротьби 
був за гетьманом, але яка це була перемога! Темпе
ратура в українському вулкані зростала, «злі духи 
Руїни» (як колись назвав їх патетичний Євген Мала- 
нюк) пробуджувались від неглибокого сну, і в них 
замість однієї відрубаної голови Пушкаря, кинутої до 
намету Виговського біля спаленої вщент Полтави, 
починали виростати нові. Дамо слово відомому су
часному дослідникові козацької доби Юрію Мицику: 
«Розгром Пушкаря не означав однак розгрому опо
зиції. Невдовзі у тій же Полтаві син Пушкаря Кирик 
Пушкаренко проголосив себе полковником і знов із 
своїм братом Марком почав збирати війська проти 
гетьмана. В першій половині червня сотник Зелин- 
ський з якимось дяком ударив на Глухів, але був від
битий гетьманцями... Роздмухуючи усобиці, надаю
чи зростаючу підтримку опозиції, царський уряд 
прагнув послабити Українську державу, щоб при
скорити її поглинання. Виговський став перед тяж
кою дилемою: або змиритися з поступовим перетво
ренням держави з рівноправного [скоріше, майже 
рівноправного. —Д. Ж.] союзника Росії у провінцію 
імперії або ж боронити суверенітет України, Вигов
ський вибрав останнє... Але в тогочасних умовах це 
означало перегляд відносин з Кримським ханством 
і особливо з Річчю Посполитою».

Саме цією невблаганною логікою подій, а не яки
мись власними «пропольськими» симпатіями геть
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мана було продиктоване і його зближення з Вар
шавою, котре увінчалося знаменитою Гадяцькою 
угодою козацької України (тепер — потенційно пов
ноправного Великого князівства Руського) з Річчю 
Посполитою 1658 року. На розрив з Москвою Ви- 
говський пішов тільки тоді, коли стало зрозуміло: цар 
відверто зробив ставку на ворогів гетьмана в Украї
ні — зокрема, висунувши проти «зрадника Івашки 
Виговського» кандидатуру такого собі Івана Безпа
лого, «обраного» українським козацьким гетьманом 
в обозі російського війська князя О. Трубецького 
навесні 1659 року. Відсутність у Виговського будь- 
яких «русофобських» рис підтверджують, зосібна, 
його дружні контакти з московським патріархом Ни
коном — чи не правда, це якось не вкладається в за
гальновідомий і дуже примітивний «чорний міф» 
про «напівляха» Виговського, «ворога православ'я та 
російсько-української дружби ».

Утім, звісно, можна говорити і про значно більшу 
близькість політичної культури козацької України до 
річпосполитської, ніж до московської, традиції (див. 
промовисту назву розділу з «Нарису історії середньо
вічної та ранньомодерної історії України» Н. Яковен
ко, присвяченого Гадяцькій угоді — «Спроба повер
нутись у звичний світ»). Останнім часом у читача є 
непоганий вибір фахової літератури стосовно майже 
детективної історії створення, ратифікації і боротьби 
навколо Гадяцької угоди — цього справжнього шедев
ра української політичної думки XVII століття (див. 
хоча б праці Т. Яковлєвої у нашому списку літерату
ри), що передбачав якісно новий рівень української 
державності й не був зрозумілий і втілений козацьки
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ми сучасниками Виговського та фактичного творця 
цього проекту, Юрія Немирича. Не розглядаючи сам 
цей проект у рамках нашого коротенького етюду, за
уважмо, що значення так ніколи і не реалізованої Га- 
дяцької угоди підкреслює хоча б той факт, що саме 
вона у видозмінених формах стала еталонною для 
багатьох наступних угод українських булаводержців 
з Річчю Посполитою (але ось такого співвідношення 
сил зі своїм західним партнером, як 1658 року, козаць
ка Україна вже ніколи не матиме).

Гадяч-1658 став фактичним запереченням Пере
яслава* 1654. Нарешті вже цілком відкритий кон
флікт Москви і Чигирина мав бути вирішений на 
бойовищі. Розпочалося те, що сьогодні історики на
зивають першою російсько-українською війною 
1658—1659 років. Величезна російська армія втор- 
глася в козацьку Україну, водночас почалися бойові 
дії в Білорусії, де українські козацькі підрозділи під
тримувало чимало місцевих мешканців. План, що 
його розробив колишній генеральний писар Хмель
ницького, був гідний його зверхника — наступальні 
дії на україно-московському прикордонні, розгром 
царських гарнізонів у містах козацької України, зо
крема Києві, активні бойові дії на Сіверщині та в Бі
лорусії, військова допомога Речі Посполитої та 
Криму. З виконанням плану справа пішла значно 
гірше — блискуче вигравши знамените лобове зі
ткнення під Конотопом у генеральній битві цієї війни 
9 липня 1659 року, гетьман Виговський програв вій
ну. Війну, що напрочуд уміло велася з боку Москов
ської держави так званими непрямими засобами, 
ефективність котрих могли б підтвердити чимало
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військових теоретиків від давнього китайця Сунь 
Цзи до «батька бліцкрігу» і палкого прихильника 
« стратегії непрямих дій » англійця Безіла Ліддела Гар- 
та, що закликав передовсім руйнувати бойовий дух 
ворога та його волю до боротьби. Проте в історію 
україно-російських відносин Конотоп назавжди уві
йшов як символ звитяги української зброї над пів- 
нічно-східним сусідом, звитяги загалом нечастої. 
Чомусь у пам'яті автора спливають блискуче виграні 
шотландцями кілька битв кінця XVII — початку 
XVIII століть, коли горці-якобіти перемогли своїх пів
денних сусідів-суперників, англійців, хоч і зрештою 
втратили політичну автономію, програвши свою вій
ну. Схожим є здебільшого те, як сьогодні сприйма
ють ці битви патріотично налаштовані шотландці та 
українці, а ось реакція відповідно англійців і росіян 
на святкування тих річниць є різною — для мешкан
ців Альбіона то вже давня історія, на відміну від знач
но більш жвавої негативної реакції багатьох росіян...

Безпосередніми причинами втрати Виговським 
влади стала докорінна зміна сеймом Речі Посполитої 
суті ратифікованої ним Гадяцької угоди; спровокова
на цим ціла низка антигетьманських повстань, знач
ною мірою інспірованих агентами царя Олексія 
Михайловича (повстань, які гетьман просто не всти
гав придушувати — голови у невгамовного україн
ського аналога відомої вбитої Гераклом Лернейської 
гідри відростали швидше, ніж Виговський їх устигав 
відрубувати) ; часткова невдача військово-політичних 
планів гетьмана у війні внутрішній та зовнішній (дві
чі провальні спроби брата гетьмана, Данила Вигов
ського, вибити царський гарнізон з Києва, невдала
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облога самим гетьманом Зінькова, де закріпились 
його супротивники, провал наступу на Слобожан
щину, зрив мирних переговорів із царем тощо).

Можливу депресію Виговського поглиблювали 
смерть або полон найближчих однодумців (Немири- 
ча, кількох родичів гетьмана). Особливо трагічною 
була доля брата гетьмана Данила Виговського — 
козацького бихівського полковника (Старий Бихів 
у Білорусії, місце тривалих україно-російських битв 
у 1658—1659 роках, зрештою взяте росіянами), на
казного гетьмана (1658 рік), чоловіка доньки Бог
дана Хмельницького Олени, учасника українсько- 
московської війни 1658—1659 років. Він був узятий 
у полон і закатований царськими слугами в листопа
ді 1659 року. Його тіло зі слідами тортур видали рід
ним, очевидно, з метою «вплинути» на настрої коза
цтва, залякавши його. Версія про «смерть від ран», 
висловлена тоді ж таки прихильниками зближення 
з Москвою і підтримувана інколи ще й сьогодні, дуже 
сильно нагадує відомий сумний анекдот про потер
пілого, який «сам випадково впав на ніж свого вбив
ці, причому зробив це 37 разів». До речі, з історією 
україно-російських взаємин пов’язана доля ще двох 
братів Івана Виговського: Костянтин Виговський, 
полковник пінський, був одружений з донькою кня
зя Мещерського зі Смоленщини, а Федір їздив до 
Москви як посол від свого брата-гетьмана.

Проте фактично Іван Виговський мало не виграв 
свій двобій з долею — за однією з сучасних історич
них версій, Москва вже була готова запропонувати 
Виговському мир на умовах 1654 року саме тоді, 
коли сталося непоправне — зрада з боку найближ
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чого оточення українського гетьмана, того самого 
«клану Хмельницьких», дійсно небуденний «держа
вотворчий потенціал» котрого викликає навзагал 
заслужений захват у деяких сучасних українських 
істориків-державників. Справді — якщо члени цьо
го доволі дивного «клану» і зраджували свого чер
гового «лідера» (І. Виговського, Ю. Хмельницького, 
Я. Сомка тощо), то робили це з розмахом, творчо 
і талановито — так, як це сталося восени 1659 року. 
Тобто з заманюванням і підступним убивством по
літичних опонентів, і завзятим обпльовуванням сво
го вчорашнього кумира, котрий за їхніми ж колиш
німи словами, за козацьку Україну «свою голову 
смажив у війні з ляхами», а тепер «виявився» «поль
ським запроданцем». І на котрого так легко тепер 
було перекласти власну чималу частку відповідаль
ності за криваву вакханалію терору і «війни всіх 
проти всіх», яка затопила Україну в масштабах, не
бачених із часів початку Хмельниччини.

20 вересня 1659 року неподалік Германівки (сьогод
ні Київська область) було зібрано «чорну» козацьку 
раду, на якій Виговському не вдалося нічого зробити 
і звідки він був змушений тікати. Після ради в Білій 
Церкві, де гетьманом проголосили Юрія Хмельниць
кого, Виговський не став чіплятися за владу, збирати 
залишки вірних найманців, кликати татар чи йти в Бі
лорусію, де все ще воював проти московських військ 
його вірний полковник Іван Нечай (він потрапить до 
російського полону разом з останніми українськими 
та білоруськими оборонцями фортеці Старий Бихів 
аж у грудні 1659 року). Гетьман просто склав булаву. 
Вражає мстивість колишніх колег-старшин та цар
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ських посіпак до родини екс-гетьмана — крім репре
сій щодо його брата Данила, про мученицьку смерть 
котрого йшла мова трохи вище, до Сибіру (Тобольськ, 
потім Якутськ) було заслано всіх Виговських, котрих 
тільки змогли зловити прибічники Юрія Хмельниць
кого, — двоюрідного брата гетьмана Юрія, троюрід
ного — Василя, небожа Іллю та ін. На самого колиш
нього гетьмана чекала загибель 1664 року, але не від 
рук царських катів, а від куль жовнірів польського 
воєначальника Маховського внаслідок інтриг нікого 
іншого як кума згаданого польського воєначальника, 
гетьмана Павла Тетері, ще одного представника тако
го близького (і зрештою такого фатального) для роди
ни Виговських «клану Хмельницьких». Одначе тоді, 
1659 року, новий лідер цього «клану» взяв на себе 
тягар непростих україно-російських політичних від
носин одразу після зречення Виговського. Цим лі
дером був молодший син Богдана Хмельницького, 
Юрій. Нерідко Юрія вважають «дуже поганою копі
єю» його батька, і в цьому-таки дусі змальовують ті 
дивні події, що увійшли в історію україно-російських 
взаємин як «другий Переяслав».

Чи то через намови старшини, чи й через власну 
нелюбов до Виговського Юрій узяв активну участь 
в інтригах проти останнього. Не дивно, що частина 
старшини мірою падіння популярності Виговського 
чимраз частіше згадувала про сина Богдана, який, 
здавалося б, ідеально підходив на роль маріонетко
вого гетьмана. На чолі змови стояла група козацької 
старшини, ядро котрої належало до того ж таки «кла
ну Хмельницьких», яка висунула своїм формальним 
лідером Юрія (фактичним лідером був його рідний
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дядько, Яким Сомко; дядько нерідний — Василь Зо- 
Хотаренко, брат мачухи Юрія, третьої дружини Бог
дана; переяславський полковник Тиміш Цицюра, 
Іван Богун, колишній слуга Богдана і майбутній геть
ман Брюховецький та ін.). Ця старшина, переважно 
лівобережна (крім Богуна), вирішила спробувати 
зробити нову ставку на московського царя — чи на
віть спробувати обійтися в майбутньому без жодної 
протекції, як уважає Т. Яковлева.

Повстання проти Виговського у Переяславі Т. Ци
цюра розпочав з убивства прихильників Виговсько
го. Після цього заколотники взяли Ніжин, Корсунь, 
Чернігів. Потім старшинський виступ охопив значну 
частину Лівобережжя. Про його початок було пові
домлено царським військам і невдовзі — царського 
воєводу Ромодановського, який виступив у напрямку 
на Полтаву та Пирятин. Гетьманом було проголоше
но Юрія Хмельницького, хоч офіційно його обрали 
пізніше, а наказним гетьманом став Яким Сомко. 
Як ми вже згадували, в середині вересня 1659 року 
в Германівці на Київщині зібралася загальна козацька 
рада, з якої Виговський насилу втік, оголосивши про 
те, що зрікається булави, а кількох його прибічників 
було зарубано. Сама ця рада обрала Юрія Хмельниць
кого гетьманом. Не бажаючи розривати відносин 
з королем Яном-Казимиром, Юрій Хмельницький 
заявив водночас і про свою вірність московському 
цареві. Нові вимоги, що їх висувала українська стар
шина, повинні були конкретизувати деякі пункти 
Березневих статей. Однак царський уряд зовсім не 
збйрався дотримуватися договору, тим паче розви
вати його в дусі рівноправності обох партнерів. На
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слідком став той самий «другий Переяслав» — при
йняття Юрієм Хмельницьким та його старшиною 
відверто фальсифікованих 14 пунктів, які нібито ма
ли повторювати договірні статті Богдана Хмельниць
кого, а насправді були їх переробкою в бік посилен
ня царської влади над козацькою Україною, яка 
тепер перетворювалась на більш залежного васала. 
Ці пункти були прийняті під прямим тиском з боку 
недавно розбитого Виговським під Конотопом князя 
Олексія Трубецького і полягали в тому, що гетьман 
тепер мав їздити до Москви для затвердження його 
повноважень царем, Україна втрачала права на 
зовнішні політичні зносини, православна церква 
в Україні переходила під оруду Московського патрі
арха, російські гарнізони входили до багатьох укра
їнських міст, а козаки залишали Білорусію, де їхні 
полки розформовувалися. Такі умови, замасковані 
під «статті Богдана Хмельницького», мало кого в Укра
їні могли задовольнити. Не дивно, що їхнє прийняття 
збурило незадоволення серед козаків та старшини. 
Цей протест назрівав протягом початку 1660 року 
і зрештою вирвався назовні.

Для чого ж Юрій Хмельницький та його оточення 
пішли на «другий Переяслав», який разюче відрізняв
ся від «першого»? Ціною свідомого послаблення авто
номних прав України гетьман і його оточення намага
лись домогтися приєднання нових територій — для 
цього на 1660 рік було заплановану широкомасштаб
ну кампанію в дусі 1654—1655 років, коли спільні дії 
українсько-російських військ призвели до страшного 
спустошення Речі Посполитої, поставленої на межу 
краху. Називати захоплення західноукраїнських
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і білоруських земель військом Московської держави 
й українськими козацькими полками «визволенням 
України від загарбників» ми не вважаємо за потрібне, 
хай би як цього кортіло гіперпатріотично налаштова
ним українським історикам. Адже населення Львова, 
а тим більше литовських, польських чи білоруських 
міст навряд чи бачило в козаках і росіянах своїх 
«визволителів». Українсько-російські війська діяли 
двома великими угрупованнями. Перше складалось 
із 15—20-тисячної армії Василя Шереметева і такого 
самого числа козацьких військ наказного гетьмана 
Тимофія Цицюри. (Цифра в 40—60 тисяч вояків у Ше
реметева нам видається перебільшеною. Надійний 
очевидець подій з польського боку, який приймав ка
пітуляцію росіян, Патрік Гордон, пише про 15 тисяч 
росіян і стільки ж козаків Цицюри.) Другим «ударним 
кулаком» мав керувати сам Юрій Хмельницький — 
він нібито мав до 40 тисяч козаків (можливо, теж дещо 
перебільшена цифра) і повинен був наступати на Во
линь, де мусив об'єднатись із Шереметєвим. Такий 
план міг спрацювати у виконанні Богдана Хмельниць
кого, і за відсутності у Речі Посполитої непоганих воє
начальників, як-от старий великий коронний гетьман 
Станіслав «Ревера» Потоцький і особливо польний 
гетьман Єжі Любомирський, якому по праву нале
жить більша частина слави за блискуче виграну кам
панію 1660 року, що стала для його держави справж
нім порятунком. Війська Речі Посполитої воскресли 
мов фенікс із попелу — не надто численні (близько 
17 тисяч кінноти і піхоти, причому 2 тисячі становили 
козаки під проводом Івана Виговського), але мобільні 
і добре навчені, вони спиралися ще й на 40-тисячний
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татарський допоміжний корпус. Усі розмірковування 
на тему невигідності зовнішньополітичних обставин 
для Москви і Чигирина 1660 року, на відміну від року 
1655, вигідності її для Варшави і нестачі військ у Ше
реметева, Цицюри та Юрія Хмельницького здаються 
нам відверто надуманими — просто, як це не прикро 
для української «проросійської» старшини та росій
ського командування, вони елементарно недооцінили 
ворога і переоцінили власні сили, за що жорстоко по
платились. На цей раз українсько-російські сили були 
в цілому рівні за чисельністю ворожим військам, про
граючи кіннотою важкій «гусарії», «панцерним ро
там», а також легкій татарській кінноті — а перемага
ти кварцяні війська Речі Посполитої за таких умов 
уміли лічені українські гетьмани і ще менша кількість 
російських воєвод XVII століття. Річпосполитське ко
мандування стратегічно й тактично переграло своїх 
опонентів — фактично справді, як уважає Ю. Ми- 
цик, відбулося щось на зразок Зборівської кампанії 
1649 року, але з точністю «до навпаки» — Любомир- 
ський виступив у ролі Хмельницького, внаслідок чого 
російські та українські війська були оточені і розбиті 
ним поодинці. Паралельно було зроблено все, щоб 
використати незадоволення козаків вимушеним Пе
реяславським договором 1659 року і перетягти їх на 
свій бік. На користь Любомирського і Потоцького 
працювала також незгода та взаємна недовіра між 
козаками й росіянами — Шереметєв, який обіцяв 
привести своєму царю польського короля в срібних 
ланцюгах, навіть хвалькувато і нахабно сказав про 
Юрія Хмельницького, що «цьому гетьманчику треба 
йти гусей пасти, а не воювати».
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Не витримавши тиску противника в боях під Лю- 
баром, Василь Шереметев відступив до міста Чудно- 
ва, де у середині вересня отаборився. Туди поспішив 
і Юрій Хмельницький. Частина війська на чолі з По- 
тоцьким залишилася під Чудновим, а друга, більша, 
на чолі з Єжі Любомирським, була кинута напереріз 
Юрію Хмельницькому, що поспішав на з'єднання 
з Шереметєвим, і зненацька атакувала козаків під 
Слободищами. За українською літописною традиці
єю, в розпал запеклої битви деморалізований Юрій 
Хмельницький замість організації оборони став мо
литися і навіть дав обітницю постригтися в ченці, 
якщо йому вдасться вийти живим з бою. Козаки про
тримались до ночі, відбиваючи атаки німецької та 
угорської піхоти Любомирського, а полковник Ліс
ницький, колишній прихильник Виговського, пора
див розгубленому Юрієві почати переговори — до 
того ж таки закликав з польського табору й Іван Ви- 
говський. Переговори вів Петро Дорошенко, і вони 
увінчались укладенням 17—18 жовтня Чуднівської 
(Слободищенської) угоди, яка стала фактичним під
твердженням Гадяцького трактату, але без найваж
ливішого пункту — про Велике князівство Руське.

Коли про укладення Слободищенського трактату 
дізнався Т. Цицюра, його козаки почали масово пе
ребігати до польського табору (козацький табір був 
відділений від російського земляним валом) — на 
момент капітуляції Шереметєва їх у нього лишилося 
8—9 тисяч. Сам Цицюра теж перейшов до Стані
слава Потоцького. Зрештою Шереметєв капітулю
вав, а його вояки за порушення угоди про капітуля
цію були взяті в полон татарами. Про українських
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союзників росіян в угоді навіть не згадали (!), і всі 
вони були перебиті чи взяті в ясир татарами. Сам 
Василь Шереметев пробув у татарському полоні по
над 20 років, поки його не викупили.

Слободищенська угода, підписана за екстремаль
них умов, не дала козацькій Україні спокою та уста
леного міжнародного статусу. На молодого гетьмана 
сипалися проблеми — постої коронного війська, 
спроби повернення шляхтичів до своїх маєтків з ме
тою змусити селян виконувати повинності тощо. 
Внутрішній надлом, який стався в характері Хмель
ницького після Чуднівської кампанії, призводив до 
посилення його тотальної недовіри до всіх — і зневі
ри у власних силах. При цьому уряд Речі Посполитої, 
розуміючи колосальний пропагандистський ефект 
імені Хмельницького, намагався зробити все, щоб 
знешкодити спроби Виговського чи владного дядька 
Юрія — Якима Сомка — взяти у свої руки булаву. На 
козацькій раді 9 листопада 1661 року Юрія Хмель
ницького було вирішено залишити гетьманом. Про
те дуже швидко виникла чергова опозиція проти 
гетьмана, яку активно підтримав царський уряд. На 
чолі опозиції став багато разів згадуваний нами Яким 
Сомко, котрий оголосив себе наказним гетьманом. 
Йому допомагали сини Мартина Пушкаря і Василь 
Золотаренко. Фактично частина «клану Хмельниць
ких» відверто виступила проти Юрія, зрадивши його. 
Спроби Юрія Хмельницького придушити «виступ 
дядьків» закінчилися невдачею. Він не зміг узяти ані 
Переяслава, ані Ніжина і повернувся до Чигиригіа. 
Віддамо належне синові Богдана — він відчайдушно 
намагався впоратись із зрадливими родичами, здійс
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нивши навесні 1662 року нову спробу походу на 
Лівобережжя, яка закінчилась повним провалом. 
Щоправда, і Сомкові не вдалося закріпитися на Пра
вому березі — полки все ще підтримували свого мо
лодого гетьмана. Не мали успіху і спроби Юрія вста
новити щільніші відносини з Річчю Посполитою та 
хоч якось нормалізувати стосунки з Московською 
державою. Проте обидві держави прагнули макси
мального ослаблення козацької України, сподіваю
чись згодом остаточно включити якомога більше її 
територій до свого складу — цар вирішив не ловити 
журавля в небі, а захопити скривавлену «синицю» 
у вигляді бодай частини території Української ко
зацької держави, яка невідворотно розпадалася на 
дві частини по лінії Дніпра.

Восени 1662 року остаточно деморалізований по
разками і зрадами родичів син Богдана скликав стар
шинську раду в Корсуні. Пославшись на заслуги 
Богдана Хмельницького, він сказав, що не може йти 
його шляхом через молодість та недосвідченість, че
рез брак фортуни, яка рідко покидала батька. Юрій 
заявив про бажання скласти гетьманські повнова
ження і піти в ченці, порадивши старшині прийняти 
турецьку протекцію, якої колись прагнув його бать
ко. Як відомо, після зречення Юрія гетьманом Право
бережжя став іще один представник «клану Хмель
ницьких» Павло Тетеря, і боротьба в середовищі 
української правлячої еліти вилилась у просте усу
нення ним конкурентів (Богуна, Виговського та ін.). 
Так само діяв колишній слуга Богдана Іван Брюхо- 
вецький на Лівобережжі — в боротьбі з ним зложи
ли голови амбітні дядьки Юрія, Яким Сомко і Василь
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Золотаренко. А Юрій Хмельницький раз по раз ви
ринатиме на сторінках російських документів, тур
буючи царських дипломатів і військових аж до своєї 
загибелі в 1670-х роках...

Тим часом боротьба за Україну за участю Москов
ської держави тривала, на арену виходили нові ді
йові особи. Одним з найбільш щільно пов'язаних 
з північно-східним сусідом України козацьких геть
манів небезпідставно вважають Івана Брюховецько- 
го, увічненого відомим романом Пантелеймона Ку- 
ліша «Чорна Рада». Так, цей колишній слуга Богдана 
Хмельницького, обраний кошовим Запорозької Січі, 
після Чуднівської кампанії восени 1660 року першим 
із запорозьких кошових отаманів їздив до Москви. 
У той час, коли царський уряд був пригнічений жах
ливою катастрофою московського війська під Чуд- 
новим і страшенно занепокоєний переходом право
бережних полків на чолі з Юрієм Хмельницьким до 
польського короля, Брюховецький заспокоїв цар
ських дипломатів, що Лівобережжя і Січ не підуть за 
«задніпрянцями», тим самим почавши формувати 
в московських політичних колах образ такого собі 
«вірного слуги царя» «Івашки Брюховецького», що 
згодом значною мірою допоможе гетьманові в його 
дивній кар'єрі політика.

Наступний, 1661 рік став надзвичайно важливим 
у боротьбі за гетьманську булаву в козацькій дер
жаві. Лівобережні полки дійсно не визнали Слобо- 
дищенської угоди — дядько Юрія Хмельницького 
по матері, Яким Сомко, вирішив, що настав його час 
узяти до рук булаву. Нещадно розгромивши війська 
свого небожа і татар узимку 1661 року і відстоявши
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лівобережні полки, він моментально зажив слави 
успішного полководця. З 1660 до 1663 року Сомко 
вважався наказним гетьманом Лівобережжя, від
чайдушно намагаючись закріпити свій гетьманський 
статус — що йому зрештою не вдалося: в боротьбу 
втрутився полковник Василь Золотаренко, а на Січі 
ще у вересні 1661 року почав титулувати себе «ми
лістю Божою гетьманом кошовим» Іван Брюховець- 
кий. Починався новий «раунд» Руїни.

Здавалося, на початку цього протистояння найкра
щі шанси на перемогу мав Сомко — більшість полків 
Лівобережжя так чи так були на його боці. Проте да
лися взнаки корінні суперечності, закладені ще на 
початку існування держави Хмельницького — між 
ідеологією «служилого стану» без виразно держав
ницьких орієнтирів, яким і далі залишалося січове 
товариство («несправедливо», на його думку, усунуте 
представниками нової еліти Української козацької 
держави від панування «на волості»), і уявленнями 
цієї самої нової еліти про майбуття їхньої держави. 
Щоправда, майбутнє показало, що й уявлення згада
ної еліти аж ніяк не були такими чіткими, як інколи 
гадають декотрі нинішні українські дослідники. Про
тистояння Сомка, Золотаренка і (з кінця 1661 року) 
Брюховецького було надзвичайно «брудним», як ска
зав би сучасний політолог. Усі претенденти на геть
манство писали в Москву, звинувачуючи один одного 
щонайперше в невірності московському царю. Зре
штою демагогічні таланти Брюховецького взяли го
ру — до того ж «кошовий гетьман» зумів заручитись 
підтримкою надзвичайно впливового місцеблюстите- 
ля Київської митрополичої кафедри Мефодія (в ми
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ру Максима Филимоновича), відомого прихильни
ка «московської протекції». Популярність «Іванця» 
в Україні зростала з кожним днем — Брюховецький 
прекрасно знав слабкі місця козацької державності, 
обіцяючи міщанам дотримання магдебурзького пра
ва, козакам—обмеження влади старшини й гетьмана, 
запорожцям — велику здобич і посилення їхнього 
впливу «на волості» тощо.

Такою була коротка передісторія виходу Брюхо
вецького з Січі 1663 року і знаменитої «чорної ради», 
у якій взяли участь представники лівобережних ко
зацьких полків, запорожці та представники міщан
ства з кількох українських міст. Рада пройшла загалом 
так, як цього хотів цар (його представником на раді, 
як відомо, був князь Данило Великий-Гагін із загоном 
стрільців, котрі мали охороняти «Іванця» та Мефодія 
від козаків Сомка), і Брюховецький — полки Сомка 
почали масово переходити до Брюховецького, і вна
слідок ради-побоїща 16—17 червня на полі під Ніжи
ном останній став гетьманом Лівобережжя, невдовзі 
стративши Сомка і Золотаренка ( 18 вересня 1663 року 
в Борзні). Взимку 1663 року він зумів захистити свою 
владу на бойовищі, звівши нанівець спробу Павла 
Тетері об'єднати козацьку Україну під владою Речі 
Посполитої. Щоправда, сам лівобережний гетьман- 
демагог особливих здібностей полководця не ви
явив — важка кампанія являла собою низку облог 
міст, дрібних сутичок, бо лівобережне козацтво не 
мало достатніх сил для того, аби спробувати роз
бити ворога у відкритому бою, а дії полководців Яна- 
Казимира на відверто ворожій їм території взимку 
за умов традиційного браку плати для жовнірів були
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приречені на невдачу. Проте авторитет Брюховець- 
кого не міг не зрости після відступу Яна-Казимира 
за Дніпро — але спроба самому перейти в наступ 
коштувала «Іванцю» занадто дорого, і він відступив. 
Військово-політична ситуація частково стабілізува
лася через обопільне виснаження право- і лівобе
режного гетьманатів (Тетері та Брюховецького).

Наступні дії Брюховецького здивували всіх, навіть 
найближчих прибічників гетьмана. Значною мірою 
вони були пов'язані з Москвою. Замість «запоро
зької вольниці» він розпочав розбудовувати державні 
структури, які передбачали сильну гетьманську вла
ду. Одначе проблемою лівобережного гетьмана був 
брак потужного старшинського угруповання, яке 
підтримувало б його. Щоб ліквідувати можливу опо
зицію, «Іванець» спочатку спробував прибрати по
тенційно дуже небезпечного свого союзника-покро- 
вителя Мефодія, звинувативши його в нелояльності 
до царя. Ієрарх теж не сидів склавши руки, запропо
нувавши царю абсолютно капітулянтський щодо 
Москви план підпорядкування українських міст цар
ській владі замість гетьманської, посилення стрілець
ких гарнізонів у цих самих містах, і головне — за
лучення Лівобережжя до збору податків у царську 
скарбницю (чого не було навіть за «Другим Пере
яславом» Юрія Хмельницького. Згодом чимало пунк
тів із цього проекту використає Брюховецький, ко
трий знову зумів переграти своїх опонентів — уже 
як гетьман він іде до Москви у вересні 1665 року, по
годившись на укладення так званих «Московських 
статей». їхня передісторія є складною: вони стали 
вислідом інтриг української козацької старшини
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(В. Дворецького, С. Гречаного та ін.), політики Брю
ховецького й планів Мефодія. Результатом стала 
відмова від багатьох ознак козацької державності, 
фіксованих у Березневих статтях, і надзвичайне 
посилення позицій царя щодо України (взагалі 
безпрецедентне в історії відносин царів і гетьманів 
XVII століття). Якщо коротко, то їхній зміст був та
ким: вибори гетьмана мали відбуватися тільки з відо
ма царя і в присутності його представника, клейноди 
щоразу заново вручались новому гетьманові цим са
мим московським представником, заборонялись усі
лякі самостійні зовнішні зносини козацької держа
ви, Київська митрополія підпорядковувалася Москві 
(реально цей пункт до часів гетьманування Само- 
йловича втілити не вдалося). Найбільш «вибухоне
безпечним» був пункт про збір в Україні податків 
у царську скарбницю, до того ж царськими збирача
ми податків. Водночас підтверджувались усі станові 
права козацтва. В. Горобець має рацію: «якщо в до
говорі 1654 року це була автономія політична, в стат
тях Юрія Хмельницького 1659 року — адміністратив
на, то відтепер — автономія станова. Цим під сумнів 
поставили й претензії козацтва на роль українського 
народу політичного» (такого, яким була шляхта в Ре
чі Посполитій). Капітуляція Брюховецького в Москві 
(хай почасти і недобровільна), підсилена шлюбними 
планами гетьмана (вони втілилися в його одруженні 
з пасербицею окольничого Д. Долгорукова, Дарією 
Ісканською-Долгоруковою)*, не могла не викликати

Докладніше див.: В. Горобець, «Хочю... поняти б за 
себя московскаго народу вдову»//Соціум. — K., 2003.
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посилення незадоволення гетьманом на Лівобереж
жі. Водночас зазначмо: це була перша спроба такого 
близького родичання українських козацьких гетьма
нів і російських вельмож, яка тривалий час залиша
лась і єдиною.

Недаремно Брюховецький застерігав московських 
бояр і воєвод про «своевольных и непостоянных 
малороссийских людей»: спроби провадити перепис 
та брати податки, котрі супроводжувалися звичайни
ми для царських чиновників проявами корупції та 
зловживань, не могли не призвести до бунту— спра
ва була тільки в тому, коли і як він спалахне. Українці 
Лівобережжя, роз'єднані багатьма чинниками, вияви
ли дивовижну одностайність у відстоюванні своїх 
прав, завойованих за часів Хмельниччини — селяни 
масово покозачувались, козаки починали бійки з мос
ковськими ратними людьми, котрих називали «жида
ми» і «злодіями» (не коментуючи першу лайку, за
уважмо, що в другій була частка істини — московські 
вояки грабували населення, не маючи змоги прохар
чуватись, нерідко поводились як у завойованому краї, 
за що згодом жорстоко поплатилися), духівництво 
навідріз відмовлялося приймати юрисдикцію москов
ського патріарха. «Ставленик низів» Брюховецький 
швидко втрачав підтримку мас, а на Правобережжі 
сходило « сонце Руїни »—набирав політичну вагу Пе
тро Дорошенко. Остаточно авторитет лівобережного 
гетьмана знищило вимушене визнання ненависного 
українцям обабіч Дніпра Андрусівського перемир'я 
1667 року, котре за умов політичного зближення Мо
скви і Варшави означало подальше закріплення роз
діленого по Дніпру статусу козацької України. Для
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Брюховецького настали чорні дні — до гетьманської 
столиці Гадяча надходили тривожні звістки про ви
бухи ненависті до гетьмана та московських воєвод, 
яких він привів на Лівобережжя. Схоже, «Іванець» 
остаточно втратив самоконтроль—почав лупцювати 
своїх старшин, віддавши кількох з них до рук цар
ських слуг як зрадників. До того ж викидень у геть
манської дружини призвів до того, що «Іванець» узяв
ся шукати «цапа-відбувайла» — і навіть розпочав 
справжнісіньке полювання на відьом. Так-так, досто
ту, яку знаменитій повісті Г. Ф. Квітки-Основ'янен- 
ка — сюжет твору, схоже, навіяний саме цими діями 
Брюховецького. Тільки там похмура історія добряче 
пом'якшена гумором, а в документах стосовно «га- 
дяцьких відьом» мова йде про спалення шести жінок, 
звинувачених у тому, що вони звели зі світу ненаро
джену дитину гетьмана, а також насилали хвороби на 
нього та його дружину. Проте окрім обурення і кпинів 
такі дії колишнього суперпопулярного гетьмана нічо
го не викликали. Політична кар'єра Брюховецького 
стрімко добігала логічного кінця. Величезною загро
зою для нього стало й те, що Москва виказувала ба
жання взяти під свою протекцію Дорошенка, якби той 
погодився, фактично жертвуючи відверто непопуляр
ним «вірним царським слугою Івашкою». Навряд чи 
великою розрадою для гетьмана стало народження 
1667 року дочки (ім’я невідоме; згодом вийшла заміж 
за сина гетьмана Самойловича, Григорія).

За умов антигетьманських і антимосковських ви
ступів на Лівобережжі Брюховецький вперто шукав 
вихід. Останнім політичним кульбітом гетьмана ста
ло скликання на початку 1668 року ради в Гадячі, на
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якій гетьман оголосив про необхідність боротися... 
за об'єднання козацької України спільно з Доро
шенком, проти польської та московської протекції! 
Слід віддати Брюховецькому належне — він блис
куче здійснив свій останній задум на тактичному 
рівні, розіславши універсали з закликами до повстан
ня проти ненависних воєвод, стрільців і збирачів 
податків по всій підвладній йому території та домо
вившись про співпрацю з Дорошенком. 8 лютого всі 
міста Лівобережжя, де були московські гарнізони, 
повстали. Пощади не було — московські ратні люди 
гинули через інтриги гетьмана-демагога, котрий 
ішов назустріч бажанню «тішайшого» царя Олексія 
Михайловича зробити українців безправними цар
ськими холопами. На початку червня 1668 року через 
Дніпро переправився Дорошенко. Брюховецький, 
зібравши полки, рушив назустріч правобережному 
гетьманові — невідомо, чи збирався він таки дійсно 
виконати угоду про здачу клейнодів, чи спробувати 
востаннє скористатися своїми ораторськими здіб
ностями. Проте зустріч лівобережних і правобе
режних козаків на Сербиному полі біля Диканьки 
на місці, де якихось 11 років тому в смертельному 
бою зійшлися козаки Івана Виговського і дейнеки 
Мартина Пушкаря, стала початком кінця для Брю
ховецького. Лівобережне козацтво почало масово 
кидати прапори свого гетьмана, і він був змушений 
якомога швидше вирушати до табору Дорошенка. 
Брюховецького забили мушкетними прикладами, 
палицями і кулаками в присутності Петра Дорошен
ка. За легендою, сигналом для початку розправи 
став не зовсім зрозумілий жест Дорошенка — від-
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мах рукою. Потім гетьман обох берегів Дніпра, ко
трим негайно був проголошений Петро Дорошенко, 
всіляко заперечував те, що це він віддав наказ за
бити Брюховецького.

Є якась зла іронія в тому, що майстер демагогії й ін
триги Іван Брюховецький, прийшовши до влади за
вдяки бурхливій козацькій раді, на такій самій раді 
позбувся влади і життя. Перший лобовий, хай і знач
ною мірою спровокований діями українського геть
мана, наступ царя на українську козацьку автономію 
з тріском провалився, а козацька Україна дістала 
унікальний шанс об'єднатися всупереч невигідним 
геополітичним обставинам (укладення миру між 
Московським царством і Річчю Посполитою). Утім, 
колишньому українському гетьманові і російському 
бояринові все це вже було байдуже. Сумною була 
й доля його вдови-росіянки: Дарія потрапила в полон 
до Дорошенка і померла не пізніше за 1669 рік.

За певною іронією історичної долі, сам Петро Доро
шенко теж має безпосередній стосунок до україно-ро- 
сійських взаємин — причому подібно до Брюховець
кого, як з політичних, так і з особистісних причин.

Отже, Петро Дорошенко. «Сонце Руїни». Люди
на, що всупереч усім геополітичним розкладкам на 
короткий час об'єднала козацьку Україну, не зумів
ши зрештою вистояти в безнадійній боротьбі проти 
своїх та чужих. Один з тих гетьманів, котрі безліч 
разів особисто водили в бій своє військо, мудрий 
політик, талановитий дипломат, пристрасний і не 
надто щасливий в особистому житті чоловік, палкий 
патріот, гордий володар, який не хотів бути нічиєю 
маріонеткою і найпослідовніше після Богдана Хмель-
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ницького намагався об'єднати українські території. 
Спочатку про політичні зв'язки.

Петро Дорошенко відомий широкому загалу ско
ріше як гетьман «протурецької» орієнтації, проте 
так було не завжди. Протягом свого гетьманування 
(1665—1676 роки) Дорошенко кілька разів нама
гався вести переговори з представниками царя, 
аби разом з іншими розігрувати і «московську 
карту». За давніми європейськими нормами васаль
ної залежності це було припустимо, якщо сюзерен 
не виконував своїх обов'язків щодо васала (а так 
нерідко чинили всі потенційні «покровителі» ко
зацької України). Ми загалом приймаємо сучасне 
трактування політики гетьмана як «політики багато- 
васалітетної підлеглості» кільком сюзеренам (поль
ському королю, московському царю і турецькому 
султанові) з кінцевою метою створення фактично 
незалежного Українського князівства на чолі з До
рошенком (сьогодні цієї концепції дотримується, 
наприклад, Т. Чухліб). Фактично за умов геополі- 
тичного глухого кута, у якому опинилася козацька 
Україна, така політична лінія була страшенно склад
ною, ризикованою і залежною від зовнішньополі
тичної кон'юнктури, але що ще залишалося при
хильнику «неутральства» (незалежності) козацької 
України в тих умовах? Будь-яке пріоритетне збли
ження з котроюсь країною із трійки сусідів (Річчю 
Посполитою, Московським царством або Осман
ською імперією, з «особливою позицією» Крим
ського ханства) моментально призводило до ризику 
поглинення нею козацьких структур, загалом не
сумісним з унутрішнім устроєм жодної з вищезга
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даних держав, та до об'єднання решти двох проти 
такого «протектора» козацької України.

Власне, перші спроби П. Дорошенка встановити 
контакти з султаном Османської імперії Мехмедом IV 
(правив у 1648—1687 роках) мали місце ще в лютому
1666 року, водночас тривали переговори з кримським 
ханом. Безпосередньою причиною звернення гетьма
на до мусульманського володаря про визнання його 
зверхності було «небажання польського монарха на
дати Дорошенкові допомогу для завоювання Лівобе
режжя, а також початок процесу примирення Польщі 
й Росії за рахунок розподілу українських земель» 
(Т. Чухліб). Річ у тому, що в цей час у горезвісному (для 
українців) селі Андрусові вже активно йшли перего
вори між Москвою і Варшавою про мир (12 років 
війни сильно виснажили обидві держави). Вкотре 
в історії українські землі ділили за спинами самих 
українців—січневе перемир'я зафіксувало фактичне 
розчленування козацької України по лінії Дніпра.

Дізнавшись про умови Андрусівського перемир'я, 
гетьман Дорошенко вже на початку лютого 1667 року 
направив послів до Бахчисарая з пропозицією уклас
ти українсько-кримський військово-політичний союз. 
Козацькі дипломати мали домагатися від кримського 
хана відновлення мирних стосунків з московським 
царем та кінцевого створення грандіозної україно- 
московсько-татарської коаліції проти Речі Посполи
тої. Утім, обережний хан запропонував Дорошенкові 
винести питання про такий союз на розгляд султана. 
В липні 1667 року козацькі посли мали аудієнцію у сул
тана Мехмеда IV, пообіцявши «перевернути Польщу 
догори ногами» і прохаючи покровительства падиша
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ха і татарської допомоги. Султан пообіцяв те й те, вва
жаючи, що від цього часу козацька Україна є його 
васалом. Далі Дорошенко разом з татарами провів 
блискучу вереснево-жовтневу кампанію проти одно
го з найкращих тогочасних польських полководців — 
польного гетьмана (і майбутнього короля) Яна Собесь- 
кого. Оточений поблизу села Підгайці в Галичині 
з 15-тисячним військом Собеський, здається, був при
речений на загибель, а разом з ним — і надії Речі По
сполитої на владу над козацькою Україною. 24 тисячі 
козаків, 3 тисячі яничар і велика татарська орда стоя
ли на порозі величезної перемоги, коли запорожці 
І. Сірка, союзні Варшаві, восени того ж таки 1667 року 
напали на Крим, і татари розпочали перемовини 
з королем і Собеським. Як наслідок, 19 жовтня було 
підписано компромісну угоду між Дорошенком та Со
беським на умовах формального підданства Доро
шенка королю і не введення козацьких гарнізонів на 
«некозацькі» території (те саме стосувалося поль
ських жовнірів і козацьких територій Правобереж
жя). Ясно, що цієї угоди жодна сторона не збиралась 
дотримуватися; просто обидві сторони взяли тайм- 
аут, Собеський — бажаний, Дорошенко — вимуше
ний. Паралельно з цими подіями Дорошенко намагав
ся перевірити настрої представників московського 
царя щодо можливого визнання його гетьманом май
бутньої об'єднаної козацької України (через листуван
ня з київським воєводою П. Шереметєвим тощо).

Фактично свій перший раунд боротьби за створен
ня незалежного князівства Дорошенко не виграв, 
але й не програв—Правобережжя фактично залиша
лось незалежним від Речі Посполитої, проте можли
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вість для об'єднання обох берегів Дніпра, здавалось, 
безповоротно вислизала з рук після ратифікації 
28 жовтня 1667 року царем Олексієм Михайловичем 
у Москві Андрусівського перемир'я — справа йшла 
до «вічного миру» Москви й Варшави, вістря котро
го було спрямоване насамперед проти Османської 
імперії, Криму—і гетьманату Дорошенка (так звана 
Московська угода 1667 року, у якій нещодавні воро
ги домовлялися про спільні військові дії проти До
рошенка, якщо той не покине султана). У гетьмана, 
котрий уважно стежив за розвитком ситуації через 
своїх агентів, просто не витримали нерви — у грудні
1667 року він розпачливо лаяв польських послів за 
їхню зраду козацької України «грубими словами», 
відмовившись визнати угоду Москви і Варшави. Від
повідь же Дорошенка московським послам була про
сто гранично відвертою: «А ось недавно учинили 
договір з поляками на нашу згубу, розірвали надвоє, 
і обидва монархи умовились між собою, що будуть 
нас викоріняти! Ви звикли вважати нас за якусь без
словесну худобу, без нас вирішили, які міста зали
шити під собою, а які уступити, а тим часом міста ці 
дісталися Вам не Вашою силою, а Божою поміччю 
й нашою кров'ю й відвагою. Ми хоча вівці, але вівці 
Христові, його кров'ю викуплені, а не безсловесні. 
Часто від Ваших московських людей можна почути 
таку думку: вільно, мовляв, королеві, яку хоче віру 
мати у своїй державі, вільно йому благочестиві церк
ви обертати в уніатські або костьоли. Але хай так не 
буде! Не попустив нас Господь в таку неволю. Знає 
король, що предки наші, як рівні з рівними, як вільні 
з вільними в одне тіло зліпилися з поляками під
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одним господарем, добровільно обраним і заприся- 
женим» (цит. за Т. Чухлібом). Погодьтеся, гетьман 
Дорошенко був вельми незручним союзником чи 
васалом для «стратегічних партнерів», котрі намага
лися самотужки ділити сфери впливу в Україні!

Охолодження відносин між Дорошенком, з одного 
боку, та царем і королем — з другого, сягнуло піку 
наступного, 1668 року. Тоді Дорошенко пережив свій 
найвищий політичний злет і, мабуть, найгірші роз
чарування — внаслідок колосального незадоволення 
Андрусівським перемир'ям (тисячі українців, котрих, 
здавалося б, ніщо не могло об'єднати, об'єдналися 
проти наслідків такого відвертого і брутального 
шахрайства щодо них, яким було Андрусівське пе
ремир'я) лівобережний гетьман Іван Брюховецький 
зробив свій останній карколомний кульбіт, приєд
навшись до могутньої хвилі українського незадово
лення Москвою, який зрештою коштував йому влади 
і життя (див. його біографію). 8 червня на раді по
близу Будищ на Полтавщині Петро Дорошенко був 
проголошений гетьманом обох берегів Дніпра — 
всупереч волі двох могутніх держав-сусідів і всупе
реч власним українським «чорним хмарам Руїни». 
На обох берегах козаки, селяни, міщани та духовен
ство почали вірити в те, що неможливе здатне стати 
можливим, і «золоті часи» Богдана можуть поверну
тися. У церквах почали проголошувати молитви за 
«Богом даного гетьмана Петра»...

Що трапилось далі ? Історики пропонують на вибір 
кілька варіантів — від початку польського вторгнення 
на Правобережжя (яке все одно залишалося «серцем» 
держави Дорошенка) до... зради коханої дружини
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гетьмана! Будьмо справедливими щодо нещасної 
гетьманші—хоч би як там було, але значно дужче по 
планах її чоловіка вдарили дії його наказного гетьмана 
Дем'яна Многогрішного, залишеного Дорошенком на 
Лівобережжі, та двох чергових амбітних «рятівників 
України» — Михайла Ханенка й Петра Суховієнка, 
підтриманих Річчю Посполитою та Кримом. Доро
шенко був змушений надалі вести запеклу боротьбу 
на Правобережжі, щоб бодай повернути статус-кво 
на момент свого обрання гетьманом.

Чималу роль у тому, що Дорошенку вдалося про
триматись досить тривалий час (не менше семи ро
ків), не втрачаючи майже до самого кінця надії на 
перемогу, відіграла дипломатія гетьмана, зокрема 
лавірування між Москвою, Стамбулом і Варшавою. 
Звісно, гетьман міг піти шляхом своїх попередників 
і сучасників (П. Тетері, І. Брюховецького) і фактич
но «здати» ключові позиції козацької державності 
котромусь із потенційних протекторів в обмін на 
тісне військово-політичне співробітництво, проте 
з дивовижною стійкістю Дорошенко відмовлявся 
це зробити, вимагаючи від потенційних протекторів 
насамперед визнання «прав і вольностей» його ко
зацької держави як такої. Цей неймовірно енергій
ний і амбітний політик навіть погоджувався скласти 
булаву в разі, якби Москва, Варшава чи Стамбул 
погодилися на визнання вигідної для козаків васаль
ної залежності Українського князівства.

Зрештою як дипломатичні зусилля Дорошенка, так 
і власні геополітичні інтереси Варшави і Стамбула 
призвели до прямого військового зіткнення Речі По
сполитої та Османської імперії на скривавлених полях
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українського Правобережжя — першого такого кон
флікту з часів Хотинської війни 1621 року. Але тепер 
українське козацтво було поділене — частина висту
пила на боці Ханенка і Речі Посполитої, частина—на 
боці Дорошенка й турків. Наслідок був невтішним 
щонайперше для поляків — проте і для України, по 
котрій прокотився «паровий коток» османського вій
ська й татарської орди, загалом теж...

Якщо коротко, то ще ніколи османські війська не за
ходили так далеко на північ — унаслідок взяття тур
ками Кам'янця-Подільського та захоплення більшої 
частини Поділля, закріпленого в ганебному для Речі 
Посполитої Бучацькому мирі (жовтень 1672 року) 
Османська імперія отримала новий ейялет (провін
цію) з не надто лояльним до султана християнським 
населенням, а Петро Дорошенко, котрий контролю
вав у цей час частину південної Київщини і Брацлав- 
щини, — новий привід для розчарування черговим 
протектором. Складається враження, що жоден із 
«протекторів» козацької України доби Руїни просто 
не ризикував «зіграти з великими ставками», при
йнявши умови гри Дорошенка,—всі скоріше прагну
ли відхопити хоч якийсь шматок здобичі й «утекти» 
з нею, закріпивши контроль над частиною України 
черговою мирною угодою. Ось і Мехмед IV відмовив
ся допомогти своєму васалові відвоювати решту Пра
вобережжя та Лівобережжя. Розчаровані «турець
кою протекцією», від Дорошенка відходять кілька 
козацьких полків, населення починає втрачати віру 
у свого гетьмана. Тільки-но наголову розгромивши 
Ханенка, на початку 1674 року Дорошенко стикається 
зі ще одним претендентом на роль «рятівника козаць
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кої України» —лівобережний гетьман Іван Самойло- 
вич (про нього далі) переходить разом з московським 
військом Дніпро й починає бойові дії на Правобереж
жі проти турків і Дорошенка. 17 березня у Переясла
ві козацька рада проголошує Самойловича «гетьма
ном обох боків Дніпра». На цей раз правобережного 
гетьмана врятувала звитяга його сердюків та вчасна 
допомога султана, який особисто очолив армію, від
правлену на допомогу Дорошенкові. Міста, що пере
йшли на бік Самойловича (Ладижин, Умань), жорсто
ко поплатилися за це — турки нещадно вирізали їхні 
гарнізони та населення. Падишах уже вдруге обдару
вав свого васала коштовними дарами, серед яких була 
і золота булава. Однак вона явно вислизала з рук геть
мана попри всі його буквально надлюдські зусилля — 
Петро Дорошенко поступово ставав «гетьманом пус
телі», на яку перетворювалося Правобережжя.

Самойлович і московське військо відступили, проте 
щойно основні турецькі сили залишили Правобереж
жя, сюди миттєво почав уторгнення новий польський 
король Ян Собеський, котрий відвоював у Дорошенка 
Брацлав і Могилів-Подільський. Тривалі переговори 
з королем, які вів Дорошенко за посередництвом єпи
скопа Й. Шумлянського, були безуспішними, — геть
ман намагався відстоювати пункти колишньої Гадяць- 
кої угоди, натомість король, відчуваючи військову та 
політичну слабкість опонента, вважав такі умови не
вигідними для Речі Посполитої. В результаті програли 
обидві сторони—Дорошенко востаннє звернувся по 
допомогу до султана, військо котрого черговий раз 
спустошило Київщину і Брацлавщину, проте вже не 
змогло виправити ситуацію на користь Дорошенка.
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До того ж урядовці Османської імперії втомились від 
«потрійної дипломатії» свого надто самостійного 
й енергійного васала, і відносини Стамбула і Чигири
на влітку 1675 року зіпсувались остаточно. Не добача
ючи виходу з глухого кута, розчарований Дорошенко 
нарешті не витримав. Він погодився скласти присягу 
на вірність лише московському царю, а його посоль
ство у Москві прохало Олексія Михайловича про збе
реження за Дорошенком гетьманської посад и. Та Мо
сква зробила ставку на Самойловича. Сама думка про 
капітуляцію перед «поповичем» гнітила Дорошенка, 
і він вирішив насамкінець розіграти ще один відчай
душний гамбіт — передати частину клейнодів запо
розькому кошовому Іванові Сірку, склавши перед ним 
присягу на вірність московському цареві та привсе
людно визнавши союз із османами помилкою. Ця 
подія відбулася 10 жовтня 1675 року в Чигирині. За 
спогадами очевидців, обидва старі знайомі, гетьман 
і кошовий, не змогли стримати гірких сліз, хоча, було, 
«псували кров» один одному як ніхто інший.

Царські посланці привезли гетьманові бундючний 
наказ — він мав присягнути на лівому березі Дніпра, 
в присутності Самойловича та князя Ромодановсько- 
го. На таке приниження правобережний гетьман від
повів відмовою, і у вересні 1676 року полки Само
йловича й Ромодановського знову перейшли Дніпро. 
Перед Дорошенком був вибір — або останній бій на 
чолі купки козаків і сердюків та славна загибель під 
руїнами Чигирина, або капітуляція.

Після короткого безнадійного бою 19 вересня 
1676 року з воріт козацької столиці виїхав посла
нець. Петро Дорошенко погодився здати клейноди,
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гармати і ключі від міста Самойловичу й Ромоданов- 
ському (згодом клейноди були відвезені до Москви 
і після помпезної церемонії продемонстровані міс
цевим мешканцям та іноземним дипломатам, а по
тім передані до Оружейної палати Московського 
Кремля). Ось як цю трагічну мить кінця політичної 
кар'єри справді великого патріота козацької України 
змалював земляк гетьмана Тарас Шевченко (вірш 
«Заступила чорна хмара...») :

Задзвонили в усі дзвони,
Гармата гримала,
У дві лави задніпрянці 
З москалями стали 
Аж на милю — меж лавами 
Понесли клейноди...
Годі тобі, Петре, пити 
З Тясмина воду!
Положили ті клейноди 
Попенкові в ноги...

Що ж це все-таки було? Хвилинний розпач? Важка 
депресія, поглиблена смертю 1675 року чи не єдиного 
вірного друга, митрополита Йосипа Нелюбовича-Ту- 
кальського? Чи зважене, добре осмислене рішення? 
Нам чомусь здається, що гетьман, відвагу котрого ша
нували навіть вороги і який бачив у своєму житті річ
ки крові, схоже, вирішив просто «не брати на душу» 
гріха за загибель свого рідного міста і своїх останніх 
прибічників. Не хотів він і нового руйнівного турець
кого вторгнення. Зрештою, у фізичних і моральних 
сил будь-якої людини теж є певна межа...

Наступні 22 роки життя Петра Дорошенка стали 
таким собі затяжним епілогом. Протягом жовтня 
1676 — початку березня 1677 року екс-гетьман і вся
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його родина та родина його брата Григорія жили в Со- 
сниці, сотенному містечку Чернігівського полку (до 
речі, Сосниця — місце народження іншого видатного 
українця—Олександра Довженка). Проте Москва не 
дала Дорошенкові спокою—цар наказав Самойлови- 
чу відправити його з родиною до російської столиці. 
Дрібна регламентація життя, постійний нагляд за 
кожним його кроком, нагадування про старі «провини 
перед государем» разом з намаганням скористатись 
колосальним політичним і дипломатичним досвідом 
колишнього козацького гетьмана — таким було жит
тя Петра Дорошенка в «почесному полоні». Гірко чи
тати чолобитні колишнього гордого володаря України 
обох боків Дніпра до царя, у яких він неначе останній 
царський холоп просить надати йому хоча б якесь 
«жалування», помешкання, відпустити до нього його 
другу дружину (щодо її імені українські історики ніяк 
не домовляться — у Д. Дорошенка вона фігурує як 
Єфросинія, у Т. Чухліба — як Любов; вона була донь
кою Павла Яненка-Хмельницького, родича гетьмана 
Богдана): темпераментна і девіантна козачка (і аж ні
як не зразкова «дружина декабриста») 1676 року кри
чала одному з братів свого чоловіка (Андрієві), що не 
поїде в далеку Московію за своїм благовірним, а якщо 
її туди вишлють силоміць, то її чоловік «недовго на 
світі житиме». Проте до чоловіка її таки вислали, 
і «щасливе подружжя» возз'єдналось і жило разом 
у Московській державі аж до смерті 1685 року скан
дальної дружини екс-гетьмана. До речі, саме на по
чесному засланні вже колишній гетьман одружився 
втретє — останньою дружиною 57-річного Петра До
рошенка стала значно молодша за нього російська
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бояриня Агафія Борисівна Єропкіна, від якої гетьман 
мав трьох синів (Олександра, Олексія та Петра) і донь
ку Катерину. Саме від доньки Олександра Дорошенка 
походить Наталя Гончарова, дружина О. С. Пушкіна 
(1833 року поет відвідав могилу Дорошенка в селі Яро- 
полчому, яке тоді вже називалось Ярополець; до речі, 
бували на могилі гетьмана і В. Гиляровський з Д. Явор- 
ницьким).

1679 року Дорошенка спробували проти його волі 
вислати з Москви воєводою до Великого Устюга (таке 
враження, що царський уряд просто не знав, що ро
бити з колишнім гетьманом), а потім відправили на 
таку саму посаду до В'ятки, де минули наступні три 
роки його життя. 1682 року Дорошенко нарешті осів 
у подарованому йому царем селі Ярополче Волоко- 
ламського повіту неподалік Москви (сьогоднішня 
назва — Ярополець). Та сама невблаганна доля, яка 
зруйнувала його плани і політичну кар'єру гордого 
козака, зле пожартувала і з «поповичем» — цікаво, як 
сприйняв Дорошенко новину про арешт і заслання 
1687 року свого давнього знайомого й суперника 
Самойловича? Чи отримував звістки про долю сво
го колишнього наказного гетьмана Многогрішного, 
котрий теж доживав віку як царський слуга?

Чомусь кортить вірити, що хоча б у своєму третьо
му шлюбі колишній гетьман був щасливий. Є уривки 
даних, що Дорошенко в останні роки життя вів гос
подарство, судився з навколишніми поміщиками.

Інколи «приборканий орел» (безжально-точний 
Шевченків образ із цитованого нами вірша) клопо
тався про долю земляків перед російськими бюро
кратами — він, колись «непримиримый враг рус-
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ского владычества» над козацькою Україною, як 
з певною повагою напише згодом усесвітньо відо
мий чоловік прапраправнучки гетьмана, Олександр 
Пушкін, у примітках до своєї поеми «Полтава».

Непримиренний ворог будь-якого володаря, якщо 
той відмовлявся визнати політичні права і вольності 
козацької України, Петро Дорофійович Дорошенко 
помер 19 листопада 1698 року в російському Ярополь- 
ці. Згодом над місцем його поховання було зведено 
каплицю, яку взимку 1887 р. осквернили невідомі, 
марно шукаючи скарби. 1953 року вході «реконструк
ції» капличку просто розібрали, і тепер на могилі геть
мана лежить звичайний камінь, обнесений металевою 
огорожею з цегляними стовпами, а бюст гетьмана 
роботи німецького скульптора XVIII століття О. Тріп- 
пеля є окрасою місцевого краєзнавчого музею.

Мали свої «російські» сторінки в політичній та 
звичайній людській біографії і чільні суперники До
рошенка, гетьмани, котрі керували лівобережною 
частиною Української козацької держави протягом 
1670—1680-х років. Так, колишній полковник До
рошенка Дем'ян Многогрішний (Дем'ян Гнатович, 
Демко) після скинення і загибелі Брюховецького
1668 року почав керувати північним Лівобережжям 
як «наказний гетьман Сіверський», вибиваючи звід
ти рештки царських військ. Вибір на користь Мно
гогрішного може свідчити і про приятельські сто
сунки Дорошенка з останнім, і про довіру до нього 
як до не надто самостійного і схильного до якихось 
різких змін політичного курсу діяча. Проте вияви
лося, що всі розрахунки гетьмана були хибними. 
По-перше, він недооцінив бажання і енергії, з якою
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царські полководці спробували повернути втрачене 
під час виступу Брюховецького українське Лівобе
режжя. Зібравши розрізнені частини, царський воє
вода Григорій Ромодановський почав новий наступ 
на українські козацькі території.

Дем'ян Многогрішний, загалом не маючи для обо
рони краю достатніх сил, звернувся по допомогу до 
Дорошенка, який не міг перекинути конче необхідні 
на правому березі війська для порятунку лівобереж
них полків (адже так починалася запекла боротьба 
з політичними суперниками). Наказний гетьман за
вагався, усвідомивши безперспективність боротьби 
проти сильного ворога. Схоже, головну роль у вмов
лянні Многогрішного укласти угоду з Москвою зігра
ли його брат Василь, а також стародубський полков
ник Рославець і колишній ніжинський — Гвинтовка, 
разом із чернігівським архієпископом Лазарем Бара- 
новичем. Спочатку Многогрішний навіть хотів атаку
вати московське військо на марші, але тиск на нього 
з боку власної старшини зріс просто неймовірно. Зре
штою пан Дем'ян розпочав переговори з Ромоданов- 
ським у Салтиковій Дівиці. Вони увінчалися великим 
успіхом для росіян і певним успіхом для українських 
автономістів — наказний гетьман Сіверський при
сягнув російському цареві, але було передбачено 
дотримання останнім прав української козацької 
автономії. Не забуваймо — віра в можливість спра
ведливої «московської протекції» була чималою не 
лише серед козацької старшини, адже чимало міщан, 
селян і білого духовенства Лівобережжя вбачали 
в царському уряді потенційного захисника... від утис
ків з боку тієї-таки власної старшини!
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Натомість Многогрішний, фактично йдучи на ви
мушене відступництво від свого пана, гетьмана До
рошенка, заради миру на Лівобережжі, хотів бути 
упевнений, що цар бодай поважатиме права україн
ської автономії. В листі до вже згадуваного Лазаря 
Барановича «гетьман Сіверський» (існує навіть пе
чатка Многогрішного з таким титулом) писав: «По
радившись з полками цього боку Дніпра, при яких 
вільностях хочемо бути, відомо чиню, якщо государ 
нас, своїх підданих, захоче при колишніх вільностях 
покійного славного пам'яті Богдана Хмельницького, 
в Переяславі затверджених, зберегти і нинішніх рат
них людей своїх з міст наших усіх — Переяслава, 
Ніжина, Чернігова — вивести, тоді изволь, ваше пре
освященство, написати царській величності: якщо 
нас по милості своїй прийме, вільності наші збереже 
і, що зробилося з вини Брюховецького, простить (ато 
зробилося від насилля воєвод і відняття вільностей 
Війська Запорозького), то я готовий з полками цього 
боку Дніпра царській величності поклонитися і сили 
наші туди направити, куди буде царський указ. Якщо 
царська величність нашою службою возгнушається, 
то ми за вільності свої вмерти готові; якщо воєводи 
залишаться, то хоч один за одним померти, а їх не 
хочемо». Як ми бачимо, гетьман-селянин вмів гідно 
говорити з потенційним сюзереном (погрожуючи 
в разі чого піти шляхом Хмельницького й Дорошен
ка, уклавши угоду з татарами). Схоже, саме ця пря
молінійність зрештою і згубила Многогрішного.

У відповідь у листопаді 1668 року цар направив 
гетьману Дем'янові Многогрішному та Лазарю Ба- 
рановичу царські грамоти з прощенням усіх гріхів



Шлях до Переяслава — і від нього 177

проти його влади протягом повстання Брюховецько
го, при чому не підтверджуючи права і вольності ко
зацької автономії — а ось це вже було тривожним 
сигналом. Фактично «Сіверський гетьман» опинився 
між кількох вогнів — на Правобережжі, крім Доро
шенка (який навдивовижу спокійно поставився до 
дій Многогрішного щодо союзу з Москвою — мож
ливо тому, що сам у цей час був не проти мати ще 
одного протектора?), господарював Суховій з тата
рами — його загони займають і південне Лівобереж
жя (Полтавщину та Переяславщину), обмежуючи 
владу Многогрішного не надто густо заселеною пів
ніччю Лівобережжя. Проти Суховія і татар на якийсь 
час єдиним фронтом виступили Многогрішний, ро
сіяни та Дорошенко. Зрештою, Суховій зазнав по
разки, а Многогрішний почав готуватися зміцнити 
своє становище на Лівобережжі як справжній геть
ман. Зробив він це на раді в Новгороді-Сіверському 
в грудні 1668 року, де були присутні Лазар Барано
вич, лише три полковники, кілька полкових старшин, 
певна кількість козаків і міщан Лівобережжя. Вибо
ри гетьмана відбулися доволі «келейно», і з огляду 
на козацькі традиції—не надто легітимно. Козацьке 
посольство, надіслане в січні 1669 року до Москви 
з проханням підтвердити права і вольності, жодних 
гарантій не здобуло — цар твердо тримався колись 
(іще в Переяславі зразка 1654 року) обраної щодо 
України тактики — нічого конкретного (крім «ласки» 
і можливих покарань «за шатости») не обіцяти, і го
ловне — своєму васалу ніколи й нізащо не присягати. 
Тобто Многогрішний потрапив у ту саму юридичну 
та геополітичну ситуацію, що й колись Б. Хмельниць



178 Україна та Росія: як брати горщики побили

кий, тільки от за спиною у нього була лише частина 
козацької держави Богдана (причому не найпотуж
ніша), купа опозиціонерів серед старшини і власний 
досить непевний гетьманський статус...

Кілька слів про «опозицію» — «конструктивною» 
щодо свого новообраного гетьмана та щодо прав 
і вольностей козацької державності вона точно не 
була. Типовий приклад — колишній ічнянський, зго
дом ніжинський протопоп Симеон (Адамович). Цей 
скромний служитель Господній так полюбляв писати 
доноси, що робив це майже постійно (коли, звісно, 
не сидів у російській чи українській в'язниці за не
правдиві свідчення, а це траплялося з ним нерідко). 
Фактично Адамовича можна зарахувати до не надто 
славної когорти «професійних» донощиків (разом із 
знаним згодом Андрієм Забілою, що писатиме до
носи на Мазепу, а потім і на Скоропадського, а також 
«злим генієм» гетьмана Розумовського Григорієм 
Тепловим) — на їхньому тлі один (хоч і величезної 
ваги) донос Кочубея виглядає якось... не так уже 
й оригінально. Адамович регулярно сповіщав росій
ських воєвод і царя про незадоволення українців 
своїм гетьманом і їхню полум'яну любов до батюшки- 
государя, про утиски, які чинить «грубий і буйний» 
Многогрішний (котрий на якийсь час навіть набли
зив до себе Адамовича, що було дуже необачно). Іш
лося там і про незаконні побори, запроваджені геть
маном, про його зрадливі плани відновити контакти 
з Дорошенком і «протоптати стежку» до татар, аби 
«у нас у Малій Росії й нога Московська не стояла». 
Користуючись такими справді безцінними добро
вільними помічниками, царські воєводи успішно
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вбивали клин між гетьманом і старшиною, козаць
кою адміністрацією та міщанами (ці взаємини й без 
того були непростими з часів Хмельницького).

Те, що Московська держава не збирається дотри
муватись Березневих статей, стало ясно на козацькій 
раді в Глухові на початку березня 1669 року, де мали 
бути вироблені принципи україно-російських відно
син. Ті договірні статті, які були прийняті в Глухові 
(так звані «Глухівські статті»), стали черговим кроком 
до «заковтування» української козацької автономії 
і водночас засвідчили певне «уповільнення темпів» 
у цьому напрямі—царські воєводи залишались тільки 
в п'яти українських містах включно з Києвом, воєво
дам заборонялося втручатись у справи козацької 
адміністрації і конфліктувати з нею (Многогрішний 
скаржився, що воєводи займаються здирництвом, 
і при тому «лають козаків мужиками»). Царський уряд 
був змушений відмовитися від запровадження в Укра
їні власної податкової та адміністративної систем (як 
це спробували зробити за доби Брюховецького). Кіль
кість реєстрових козаків зменшувалась до ЗО тисяч, 
козакам заборонялося без дозволу царя переобирати 
гетьмана. Для охорони порядку гетьману дозволялося 
мати найманий сердюцький полк кількістю 1000 лю
дей, окрім того, при ньому мав перебувати загін 
російських стрільців «для охорони». Українські 
представники домоглися права брати участь у дипло
матичних переговорах російських дипломатів щодо 
справ, які стосувались України.

Після прийняття Глухівських статей Многогріш
ний відмовився від пропозиції Дорошенка спільно 
виступити проти Москви. Між гетьманами влітку
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1669 року почалась відкрита війна — козаки Доро
шенка, підтримані полками південного Лівобережжя, 
перейшли в наступ на «Сіверського гетьмана», котрий 
почав просити допомоги у царя Олексія Михайлови
ча. Цар, зацікавлений у статус-кво за Андрусівським 
перемир'ям з Річчю Посполитою (1667 рік), яке поді
лило козацьку Україну по Дніпру, надав таку допо
могу. До кривавої гри долучився правобережний при
хильник польської орієнтації, гетьман Ханенко: він 
запропонував Многогрішному союз проти Дорошен
ка і його протектора, турецького султана. Проте щось 
такому союзу завадило — чи була то обережність па
на Дем'яна, який побоювався без відома царя вести 
переговори з Ханенком, чи образа на останнього че
рез його вперте небажання титулувати Многогріш
ного справжнім гетьманом (а лише «Сіверським» та 
наказним), сказати важко. Головне — це те, що Мно
гогрішний розпочав удалий наступ на південне Ліво
бережжя і внаслідок успішних боїв та агітації за «мос
ковську протекцію» зумів переманити більшість 
населення південних полків (Полтавського, Лубен
ського, Миргородського) на свій бік, сильно під ірвав
ши позиції Дорошенка. Наприкінці осені 1669 року 
Многогрішний опанував майже все Лівобережжя, 
змусивши свого колишнього приятеля і зверхника 
Петра Дорошенка до переговорів. Перемога на півдні 
Лівобережжя гостро поставила питання відносин із 
Запорозькою Січчю. Проте тут великих успіхів 
Дем'ян Гнатович не досяг — багато хто з козаків від
верто зневажав його через селянське походження 
(рідкісне як для козацьких гетьманів XVII століття) та 
підозри в бажанні віддати «в московське неключиме
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рабство» козацьку Україну. Не додавали лівобереж
ному гетьманові популярності й заходи, спрямовані 
на обмеження вільного пересування на низ Дніпра, 
зокрема торгівлі з запорожцями, якою здавна займа
лось населення південного Лівобережжя.

Утім, головною проблемою гетьмана Дем'яна за
лишалася... власна старшина. Селянський син, який 
виявився зовсім не маріонетковим, а вельми само
владним гетьманом, швидко перестав її влаштовувати. 
Конфіскації маетностей у прихильників Брюховець
кого, деякі кадрові призначення викликали чимале 
невдоволення в її середовищі. А Многогрішний, 
очевидно, не дуже комфортно почуваючись у шляхет
сько-козацькому оточенні, інколи поводився надто 
недипломатично, ще більше налаштовуючи проти 
себе «опозиціонерів». Схоже, що Многогрішний 
намагався призначати старшину на посаду, виходячи 
з принципу виключно особистої лояльності — такої 
хиткої за тих часів (так, його висуванці генеральний 
писар Карпо Мокрієвич, генеральні судлі Домонтович 
і Самойлович візьмуть найактивнішу участь у скинен
ні гетьмана). Не дуже популярний був Многогрішний 
і серед козаків — його не вважали вмілим популістом, 
блискучих перемог за ним не було, та й особливою 
щедрістю гетьман не вирізнявся. Проте треба бути 
справедливим — за Дем’яном Многогрішним, лю
диною дійсно з багатьма вадами та огріхами, все ж 
не водилося гріха бездумного і безпринципного 
пристосуванства до інтересів сюзерена Української 
козацької держави. А саме це зовсім не влаштовувало 
царських можновладців. Спочатку вони були певні, 
що з Многогрішним удасться «домовитись», як колись
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із Брюховецьким. Але вже після укладення Глухів- 
ських статей у Білокам'яній почало наростати не
вдоволення «Сіверським гетьманом», який замість 
слухняного виконання царської волі почав відверто 
й відкрито «качати права», хоч і заявляв про свою від
даність «царській величності». Навіть той факт, що
1670 року гетьман-селянин не тільки не підтримав по
встання Степана Разіна, котрий закликав запорожців 
і гетьманців іти бити «воєвод і начальних людей», а й 
допоміг своїми військами придушити виступ донсько
го отамана, не надто підвищило «рейтинг» українсько
го гетьмана у Москві. Роздратування лише посилило
ся через клопотання Многогрішного про повернення 
з сибірського заслання кількох козацьких старшин 
відправлених туди раніше за ворожі Московському 
царству виступи. Каторжан царські чиновники так 
і не відпустили, а незабаром і сам Многогрішний ді
знався, наскільки гірким є хліб політичного засланця 
до Сибіру.

Та поки що гетьман досить сміливо і необачно ви
словлювався стосовно російських планів миру з Річчю 
Посполитою. «Якщо царська величність дозволив на
ші землі потроху віддавати королю, то нехай би віддав 
уже нас усіх, король нам буде радий. Але в нас є на 
цьому боці війська тисяч зі сто, будемо боронитися, 
а землі своєї не уступимо. Чекав я до себе царської 
величності милості, а царська величність дозволив нас 
у неволю віддати. Наших купців польські люди грабу
ють і в тюрмах тримають, села навколо Києва плюн
друють, а великий цар нічого їм не робить і нас не 
обороняє. Коли б ми самі себе не обороняли, то давно 
б поляки нас у неволю взяли, а на захист від москов
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ських людей сподіватися нічого» — згадані слова ре
тельно записав піддячий М. Савін 1671 року. їх іще 
пригадають Многогрішному, так само як і спроби роз
почати переговори з Дорошенком (що їх необачний 
Многогрішний не надто приховував, сподіваючись йа 
можливе порозуміння Москви з Дорошенком) для 
спільної боротьби проти військ Речі Посполитої, котра 
намагалась розширити підконтрольні їй українські 
території, особливо в районі Києва, який спільно бо
ронили козаки ліво- і правобережного гетьманів. 
Хоча в російських документах ці контакти колишніх 
приятелів одразу скидалися на очевидну зраду «геть
мана Демка» московському царю... Отож чутки, що 
з'явились на Лівобережжі восени 1671 року щодо 
бажання Москви змінити «незручного» гетьмана на 
«слухнянішого», навряд чи були необгрунтованими. 
Занепокоєний Многогрішний звернувся до царя — 
але той мовчав. Гетьман, схоже, втратив самовладан
ня і почав правильну, але запізнілу й досить недолугу 
за виконанням «кадрову чистку», маючи на меті ви
гнати зі служби ненадійних полковників (таких як 
серб за національністю та інтриган за покликанням 
Дмитрашка Райча, якого Многогрішний поранив). Під 
час сварки важкий на руку гетьман відлупцював сво
го генерального суддю Домонтовича, відмовлявся 
приймати царського представника Неєлова, а стрі
лецькому офіцерові Танееву заявив, що хоче чесного 
розмежування з Річчю Посполитою, аби поляки не 
прихопили козацьких земель. Схоже, останньою кра
плею, що переповнила чашу терпіння царських рад
ників, стали прохання мешканців білоруського Гоме
ля прийняти їх під булаву Многогрішного (а не в опіку



184 Україна та Росія: як брати горщики побили

царя), на які Многогрішний був готовий погодитись 
і просив царського дозволу на це. В Москві вирішили, 
що гетьман-селянин забув, що він аж ніяк не Хмель
ницький — адже навіть Богдану такі речі теж не за
вжди вдавалися під час походу 1654—1655 років. 
Непередбачуваний лідер лівобережної Української 
козацької держави остаточно перестав улаштовувати 
Москву, і царським резидентам та опозиційній укра
їнській старшині було віддано наказ діяти негайно.

Переворот у гетьманській столиці Батурині (саме 
за Многогрішного це місто стало столицею козацько
го Лівобережжя—доти нею був Гадяч) став вислідом 
зусиль старшин-змовників і царських резидентів. Йо
му передувала зустріч змовників (старшин високого 
рангу Забіли, Мокрієвича, Домонтовича, Самойло
вича, Райчі) з російськими представниками. Старши
ни лякали росіян тим, що Многогрішний готовий ви
ступити проти Москви, з'єднавшись із Дорошенком 
(якому він, мовляв, допомагає військом і грішми), 
а Неєлов і Танєєв радісно повідомили, що цар здога
дується про зраду «мужичого сина» і буде милостивим 
до зрадників свого гетьмана й держави.

Власне переворот стався в ніч з 12 на 13 березня 
1672 року. Будинок Многогрішного було оточено ро
сійськими стрільцями, гетьмана захопили зненацька 
в спальні, звинуватили в зраді і мало не вбили під час 
спроби вчинити опір. При всіх своїх вадах боягузом 
Дем'ян Многогрішний не був ніколи: навіть тоді, коли 
його тягли до двору російського посланця Неєлова 
«видавати царю», він спробував схопити мушкет, але 
був поранений у плече пістолетним пострілом Мокрі
євича та закутий в кайдани. Таке неймовірно ганебне
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поводження зі своїм гетьманом запам'яталось бага
тьом українцям—саме Мокрієвич став згодом сприй
матись як основний злочинець і зрадник. Над цим 
багато попрацював старий приятель Многогрішного 
Лазар Баранович — зацитуймо показовий уривочок 
з одного відомого листа Пилипа Орлика, у якому мо
мент злочину і кари змальовано «в усій красі»: «по
койник Мокріевіч, который будучи в том же, у яком 
и я былем, писарства енералного чину, у гетмана Де- 
мяна Многогрешнаго, чи праведно, чили неправедно, 
Бог весть, обвинил его, гетмана своего, о противные 
государству Россійскому с Дорошенком пересылки 
и согласія и предал его лестію в ссылку в Сибир; а яку- 
юж напотем за тое имел честь? и уряду писарского от 
Самуйловича лишился, и з Украины изгонимый был, 
и на всяком месть чрез все житіє своє предател- 
ством укораемый и поносимый был и от мирских и от 
духовных особ, найпаче от блаженныя памяти пре- 
освященнаго архієпископа Черніговского Лазара 
Барановича, который, когда колвек его Мокрієвича 
в церкве или на обхожденіи видел, во усльїшаніе все
ми и ему самому именовал его Іюдою, пана своего 
предателем, а сынов ехидниным порожденіем, и ког
да антидору ему давал [тобто причащав. — Д. Ж.], 
всегда обыкл былтые мовить слова: "и Христос Іюде 
хлеб дал, и по хлеб вииде вон сатана"».

Можливо, звістка про поневіряння Мокрієвича 
згодом усе ж таки дещо втішала в Сибіру нещасно
го Многогрішного. Зауважмо — жоден з учасників 
змови того зиску, на який розраховували, не мав. 
Більшість із них утратила не тільки повагу козаків, 
а й посади. Єдиний хто, здавалось, насправді ви
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грав — Іван Самойлович, котрий став у результаті 
гетьманом. Проте розплата спіткає і його, хай і че
рез 15 років, зате абсолютно безпомилково, бук
вально в стилі «око за око».

А поки карета з пораненим Многогрішним, який 
лаяв на всі заставки Москву (що її в безсилій люті 
присягався спалити, зібравши козаків і татар) і зрад
ників, таємно рушила на північ, через Конотоп і Пу
тивль до Москви. Тут за арештанта взялись профе
сійні кати, які на дибі та батогами протягом другої 
половини квітня й початку травня 1672 року нама
гались вирвати у Многогрішного таке бажане зізна
ння у зраді та змові з Дорошенком. Проте Много
грішний виявився справжнім козаком — жодних 
свідчень від нього так і не добились! Тим часом 
в Україні арештовували і звозили до Москви нечис
ленних прибічників, котрі не відцуралися свого 
гетьмана — його брата Василя (якому боягузливо 
й ганебно відмовили у праві на сховок кілька монас
тирів, благодійником котрих він був, а також відомі 
тогочасні ієрархи й культурні діячі Іоаникій Галя- 
товський і Варлаам Ясинський — більше того, саме 
останній видав нещасного гетьманського брата ро
сійським агентам), дружину і дітей гетьмана та його 
брата (за принципом «колективної відповідальнос
ті», поширеним у Московській державі), М. Гвин- 
товку. (Бідолашний старий ніжинський полковник! 
Він навіть не встиг передати росіянам заздалегідь 
підготований донос на Многогрішного; а от прудкий 
як завжди Симеон Адамович устиг! Цього разу він 
виплутався, і ще цілих п'ять років строчив доноси, 
аж поки 1677 року чаша небесного терпіння не пе
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реповнилась і Адамович за доведений наклеп таки 
опинився в Сибіру, до якого вимостив дорогу бага
тьом своїм співвітчизникам.)

Упертість Многогрішного змусила царських слуг 
прохати допомоги в українських колег — ті радо на
дали багато різного компромату на Многогрішного. 
«Якби ми записали всі докази Демкової зради, то не 
помістили б усього не тільки на аркуші паперу, а й на 
воловій шкірі» — повідомляли царя горді від почуття 
добре виконаної роботи змовники-старшини. Пере
важно компромат полягав у нечемних виразах про 
царя Олексія Михайловича, якого Многогрішний 
(можливо, напідпитку) нібито ганьбив і похвалявся 
загнати за Москву в стилі незабутнього (і для козаків, 
і для росіян) гетьмана Сагайдачного. Зрештою, на
віть намагання «Демка» відстоювати договірні пунк
ти Хмельницького сприймалося «слідчими» як доказ 
очевидної зради підсудних...

28 травня братів Многогрішних вивезли, аби здій
снити над ними смертний вирок. Але з політичних 
міркувань цар вирішив помилувати нещасних, за
мінивши страту довічним сибірським засланням для 
всіх звинувачених (зокрема для їхніх жінок, дітей 
і кількох слуг екс-гетьмана). Зрештою «гуманний» 
цар уже домігся свого — вперше (і, на жаль, не вос
таннє! ) українська старшина своїми руками знищи
ла гетьмана, котрий якомога намагався обстоювати 
інтереси лівобережного Гетьманату. Вперше ко
зацького гетьмана покарали як звичайного холопа 
всевладного царя. Вочевидь, ідея козацької держав
ності зазнала з часів Богдана Хмельницького чима
ленької «еволюції» в деяких козацьких головах...
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Українських політичних в’язнів відвезли до Сибі
ру, де Дем'ян Многогрішний відбував покарання, 
будучи ув'язнений в Тобольському острозі (десь до
1682 року він перебував там за ґратами). Подальша 
доля родини Многогрішних пов'язана зі службою 
синів колишнього гетьмана як російських козаків 
при Селенгінському острозі, де певний час мешкав 
і сам колишній гетьман Дем'ян. Можливо, він брав 
участь в укладенні першої в історії Московської дер
жави офіційної державної угоди з Цинським Китаєм 
(Нерчинський договір 1689 року). За деякими дани
ми, Многогрішні відзначились під час оборони Се- 
ленгінського острогу від монголів (існує бурятська 
народна пісня, в герої якої фольклористи вбачають 
загиблого в бою з монголами сина гетьмана, Петра. 
Другий син, Яків, та небіж Дем'яна Михайло Зино
віїв служили в канцеляріях воєвод на Колимі та в да
лекому Анадирі). За непевною звісткою, під кінець 
життя Многогрішний став ченцем і помер десь у пер
ших роках XVIII століття (як дати смерті в літерату
рі найчастіше фігурують 1701 та 1703 роки) Люди 
з прізвищем Многогрішний трапляються в росій
ських документах у Сибіру аж до XIX століття. Мож
ливо, вони були нащадками героя цього розділу. 
Цікавий і промовистий факт — один з найліпших 
українських прозаїків XX століття Іван Багряний 
був добре обізнаний з історією гетьмана Многогріш
ного, і дуже символічним є те, що він дав головно
му героєві свого роману «Тигролови», незламному 
українцеві-каторжанину, прізвище Многогрішний, 
«зробивши» його прямим нащадком гетьмана, ко
трий, попри власну «північно-східну» політичну орі
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єнтацію, намагався активно захищати інтереси сво
єї держави, що і привело його до Сибіру.

Доля наступного лівобережного українського бу- 
лаводержця дещо схожа на життєвий і політичний 
шлях попереднього — колишній генеральний суддя 
Многогрішного, Іван Самойлович, також уважав, що 
зможе вдало скористатись «московською картою» 
у своїй політичній грі. Ще будучи генеральним суд
дею, Самойлович їздив до Москви д ля затвердження 
компромісних Глухівських статей між українським 
гетьманом і царем (див. вище). Статті було затвер
джено, а гетьманський посланець, очевидно, встано
вив певні контакти в московських владних колах — 
зокрема з князем Григорієм Ромодановським, з яким 
доля ще не раз зводитиме Самойловича.

У березні 1672 року останній став кандидатурою 
від старшин-змовників, котрі влаштували скинення 
Многогрішного, взявши найактивнішу участь у змо
ві проти гетьмана. У квітні того ж року з Москви 
повернувся Карпо Мокрієвич (див. біографію Мно
гогрішного) і на скликаній в Батурині старшинській 
раді було вирішено прохати царя дозволити обрати 
гетьмана на раді без участі великих мас козацтва. 
Були складені статті, у яких ішлося про обмеження 
самовладдя гетьмана у сфері зовнішньої та внутріш
ньої політики. В Москву старшинську чолобитну 
повіз чернігівський полковник Іван Лисенко — зна
йомий Самойловича за часів перебування останньо
го на посаді наказного чернігівського полковника. 
Тим часом в Україні Самойлович усунув потужного 
конкурента — руку до булави спробував простягти 
легендарний запорозький кошовий Іван Сірко. Жод
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ною мірою не ідеалізуючи кошового, все ж конста
туємо: його було підступно заарештовано козаками 
полтавського полковника Жученка і віддано Ромо- 
дановському зі звинуваченням у підтримці прополь- 
ського гетьмана Ханенка і підбурюванні лівобереж
них полків до нового виступу проти Москви. Згодом 
Сірко повернеться з заслання до великої політики 
(і ніколи не пробачить лівобережному гетьманові 
цього випадку), але Самойлович уже встигне закрі
пити за собою владу на Лівобережжі.

Вибори гетьмана відбулися 17 червня 1672 року 
в містечку Козача Діброва біля Конотопа. На раду 
прибули відомі тогочасні духовні особи — архієпи
скоп чернігівський Лазар Баранович, архімандрит 
Новгород-Сіверського монастиря Михайло Лежай- 
ський, а також одіозний ніжинський протопоп- 
донощик Симеон Адамович. Лівобережне козацтво 
представляли генеральні старшини, полковники, 
полкові старшини, військові (значкові) товариші, 
отамани міст і сіл. Від царського уряду був присутній 
князь Григорій Ромодановський; побоюючись екс
цесів, з Батурина було викликано загін стрільців під 
началом Григорія Неєлова, котрий перед тим узяв 
активну участь в ув’язненні Многогрішного. Так Іван 
Самойлович став гетьманом — інших кандидатур не 
висувалося. Процедура обрання була дуже урочис
тою, а новообраний гетьман виголосив промову, во
чевидь, розраховану як на свою старшину, так і на 
царських представників: «Я гетьманського уряду не 
бажаю, але ви за царським указом і за нашим вій
ськовим правом і вольностями мене обрали, і мені 
вже неможливо відмовлятися і не приймати булави
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й прапора. Тільки я вам ось що оголошую: бути нам 
у підданстві великого государя з усім Військом Запо
розьким. Я буду служити... віддано, без будь-яких 
хитань і зради й ніколи не побажаю вчинити те, що 
вчиняли попередні гетьмани. І ви, будучи зі мною, 
служіть відаано без будь-якого сумніву, ніяким свар
ливим словам і спокусам не вірте, а тримайте все за 
договірними статтями міцно і постійно».

Водночас і цар, мало не втративши козацьку Укра
їну остаточно 1668 року, перейшов до дещо більш 
зваженої політики стосовно козацької автономії — 
в основі цієї політики, як уважає Віктор Горобець, 
лежав курс на нормалізацію відносин з лівобережни
ми гетьманами і намагання поставити під свій конт
роль правобережного гетьмана—Петра Дорошенка, 
уникаючи великих прямих військових зіткнень з Річ
чю Посполитою та османами. Обережний Самойло
вич, не схильний до зайвого ризику й авантюр, ви
явився надійним і певною мірою прогнозованим 
партнером Москви у втіленні цієї політики.

Проте якою ж була політика самого лівобереж
ного гетьмана? Чи варто зарахувати його до катего
рії «рабів, підніжків, грязі Москви» (Т. Шевченко 
скоріш за все мав на увазі Брюховецького, хоча і до 
героя цього розділу особливого пієтету не відчу
вав — погодьтесь, «дурний Самойлович» із цито
ваного нами вірша про Дорошенка — то не надто 
поважний епітет) ? Чи подібно до деяких новітніх 
біографів гетьмана, заявити, що «участь у повстаН1 
ні [Брюховецького, 1668 рік. —Д. Ж.] посіяла у сві
домості Івана Самойловича ідею визволення Укра
їни від московського протекторату, і він проніс її
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через усе своє життя, усіма силами й помислами 
прагнув здійснити соборне об'єднання українських 
земель у сильну й незалежну козацьку державу під 
гетьманською владою» ? Спробуймо навести основні 
факти з гетьманування Івана Самойловича, пов'язані 
з його «московською орієнтацією», аби дати чита
чеві змогу робити власні висновки.

Першими політичними кроками нового гетьмана 
стало зміцнення свого становища за допомогою ка
дрових чисток — так само діяли попередники Само
йловича і діятимуть його наступники. Стратегічно 
важливі посади генеральних старшин, полковників 
обійняли люди, близькі до гетьмана (саме в цей час 
значну роль починають відігравати старшинські кла
ни Забіл, Горленків, Полуботків, Солонин, Дуніних- 
Борковських, Кочубеївта ін.). Водночас Самойлович 
доволі успішно намагається усунути від політичних 
справ таких одіозних осіб, як Карпо Мокрієвич, Си
меон Адамович — украй безпринципних і підступ
них «підніжків» у жупанах і рясах, а отже, потенцій
но нелояльних і щодо того, кого вони допомогли 
привести до влади. Безсумнівно, Самойловича слід 
уважати «сильним лідером», який часто йшов усу
переч волі старшини, намагаючись водночас підтри
мувати низький рівень солідарності в її середовищі 
(«хотів усіх у нас пересварити» — як сказано у вір
шику про «поповича-гетьмана» невідомого автора, 
котрий нерідко приписують І. Мазепі). Втілювати 
таку політику гетьманові вдавалось дуже довго (при
наймні як для вкрай неспокійних часів Руїни). Свої 
плюси й мінуси мала і стійка «московська протек
ція» — спираючись на неї, можна було спробувати
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відвоювати Правобережжя (це намагався зробити 
ще Брюховецький), але будь-який серйозний вибух 
незадоволення козаків цією «московською протек
цією» міг призвести до повторення тієї самої ситуа
ції, за якої Самойлович прийшов до влади — тільки 
вже тепер з ним самим у ролі жертви старшинської 
змови (власне, так воно і сталося). Ну, а донощиків 
(платних та добровільних) на Лівобережжі часів Брю
ховецького, Многогрішного та Самойловича, які зго
дом, зовсім не бракувало...

Будучи непоганим «господарником», Самойло
вич чимало уваги приділяв економічному розвитку 
свого відносно небагатого регіону — Лівобережної 
України, котра під кінець його гетьманування стала 
виглядати значно потужнішою в економічному пла
ні, хоч і зазнала великих утрат у сфері адміністра
тивної автономії. Якщо коротко — Самойлович вів 
соціально-економічну політику, дуже схожу на ту, 
якої згодом дотримуватиметься Іван Мазепа (див. 
його біографію). Схожість виявляється в усьому — 
кадровій політиці (щоправда, у Самойловича, на від
міну від Мазепи, були аж троє синів-полковників, 
котрі мали стати опорою батька-гетьмана, а стар
ший, Семен, — і можливим спадкоємцем булави), 
соціальній галузі, активному будівництві церков і ме
ценатстві (хоча дещо скупуватий Самойлович, який 
до того ж володів таки дещо скромнішими багат
ствами, займався цим у менших масштабах, аніж 
його блискучий наступник). Ця зважена політика 
мала і свої ґанджі — будь-які натяки на запрова
дження самовладного правління викликали глухе 
невдоволення в середовищі старшини, котра вже
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відпрацювала технологію усунення небажаних для 
себе гетьманів за московської допомоги — причому, 
за іронією долі, зробила це за найактивнішої участі 
самого Самойловича 1672 року. В Білокам'яній на
томість пильно стежили за поведінкою українського 
гетьмана, завжди пам'ятаючи про халепу 1668 року.

Основним напрямом зовнішньої політики Само
йловича протягом тривалого часу (майже до кінця 
гетьманування) залишалися спроби приєднати Пра
вобережжя, де в боротьбі з численними суперниками 
знемагав Петро Дорошенко. Лівобережному гетьма
нові та московським дипломатам удалося перетягну
ти на свій бік старшину більшості правобережних 
полків і частину генеральної старшини Дорошенка.
І ось; здавалося, в січні 1674 року настав слушний час 
для втручання — війська Самойловича і Г. Ромода- 
новського дістали царський наказ про перехід Дні
пра, хоча Дорошенко вагався, не даючи згоди на пе
редачу клейнодів Самойловичу (погодитися на те, 
щоб у «московській протекції» було два гетьмани, він 
не хотів — резонно зауважуючи: «я його не люблю, 
а він мене не любить, — і почнеться у нас в Україні 
діятися таке ж, як діється в Польщі, де два гетьмани 
вічно між собою сваряться»). Проте сили були не
рівні — Канів, Черкаси, Корсунь, Богуслав, Лисянка, 
Мошни здалися Самойловичу, і тільки столиця До
рошенка, могутній Чигирин, тримався. Проте впадає 
в око обережність і Самойловича, і його російського 
партнера Ромодановського — цар підібрав дуже від
повідну пару для реалізації своїх далекосяжних за
думів. Обоє чудово пам'ятали про те, наскільки небез
печним може бути загнаний у глухий кут Дорошенко,
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який почав стягувати під Чигирин свої останні вій
ська і спішно слав гінців до турків по підмогу. Чим- 
чим, а наявністю занадто наступального духу царська 
армія цього часу не відзначалася — її полководці на
решті збагнули, що для великих перемог потрібні не 
лише гарні однострої та чимала кількість полків «но
вого строю» реформованої Олексієм Михайловичем 
армії. Сама система військового командування в цар
ській армії добряче обмежувала ініціативу воєвод— 
після Смоленська 1634 року, Конотопа 1658 року та 
Чуднова 1660 року той-таки Ромодановський аж ніяк 
не хотів розділити долю воєвод Шеїна, Пожарського 
та Шереметєва, воліючи скоріше відверто упустити 
шанс здобути гучну перемогу, ніж потрапити в ситу
ацію, що загрожувала поразкою. «Беречь крепко 
царевых людей» закликав своїх воєвод і сам само
держець — звісно, не тому, що йому було їх шкода 
(ресурси Московської держави дозволяли витрачати 
шалену кількість вояків у боях та внаслідок поганого 
харчування й забезпечення), а саме через страх пе
ред великою поразкою на бойовищі, котра могла 
похитнути в головах його підданих думку про бого- 
обраністьцаря (як це сталося, наприклад, з нещасли
вим царем Василем Шуйським після поразки під Клу- 
шином від польсько-українських військ 1611 року). 
Все це слід ураховувати, коли ми будемо говорити 
про Чигиринські походи.

Ось і в березні 1674 року полки Самойловича й Ро- 
модановського не стали до бою з Дорошенком, котро
му прийшла на допомогу велика османська армія. 
Самойлович міг скільки завгодно тріумфувати з при
воду того, що 17 березня того-таки року в Переяславі
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(тобто на його ж Лівобережжі) його було проголоше
но гетьманом обох берегів Дніпра, влаштовуючи тра
диційну гетьманську комедію «відмови від таких по
честей» — те саме робив колись на своїх виборах 
Многогрішний, поводячись «мов стара дівка, що від
мовляється від хорошого нареченого», як записав іро
нічний сучасник тих подій. Реально на Правобережжі 
після його відступу почалася кривава вакханалія, і Са
мойлович із Ромодановським не змогли захистити 
населення полків, представники котрих обрали «по
повича» гетьманом об'єднаної козацької України. Ту
рецькі війська та загони Дорошенка просто почали 
вибивати лівобережні гарнізони з правобережних 
міст, вирізаючи всіх, хто відмовлявся здаватись і пере
ходити на бік Дорошенка (Умань, Ладижин, Тульчин). 
Користуючись ситуацією, в наступ перейшли корон
ні війська Речі Посполитої, які почали поширювати 
зону свого впливу на Правобережжі, взявши Вінни
цю, а влітку 1674 року зайнявши великі території 
включно з Білою Церквою, Баром, Немировом, Каль- 
ником тощо — попри загрозу з боку турків.

Аби не упустити бажаного трофею — Чигирина 
й частини Правобережжя, Самойлович і Ромоданов- 
ський повертаються сюди вже в липні 1674 року, на 
три тижні обложивши Дорошенка в Чигирині. 15 ти
сяч оборонців гетьманської столиці вистояли. Обе
режний тандем гетьмана і воєводи зняв облогу, по
чувши про наближення татарської орди. Відступали 
вони на Лівобережжя, захопивши з собою всіх міс
цевих мешканців, які з власного бажання чи за від
сутності такого ставали підданими царя (фактично 
це був перший значний «згін» населення правобе
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режних полків на лівий берег, який перегодом стане 
одним із чільних методів «соборницької політики» 
«гетьмана-державника» Самойловича). Кривавий 
трофей у вигляді Чигирина і булави Дорошенка зно
ву вислизнув з рук обережного «поповича». Скла
дається враження, що навіть залишений майже всі
ма прибічниками, зневірений Дорошенко відчував 
просто-таки непоборну огиду до свого лівобережно
го колеги, воліючи віддати булаву запорожцям, Ро- 
модановському, кому завгодно, але не Самойловичу, 
котрого не вважав навіть за гідного супротивника.

Цілком щирою була і неприязнь Самойловича до 
свого приреченого на поразку, але незламного кон
курента: після здачі правобережним гетьманом клей- 
нодів Сірку восени 1575 року (див. вище) Самойло
вич писав до Малоросійського приказу в Москві про 
те, що цей вчинок Дорошенка не більше, як лукав
ство, продиктоване бажанням виграти час до весни 
і зібратись на силі.

Зрештою з Москви надійшов царський указ Ромо- 
дановському і Самойловичу знову вкотре перейти 
Дніпро, щоб силою зброї примусити Петра Доро
шенка зректися гетьманства. 15 серпня 1676 року 
15 тисяч ратних людей під командуванням воєводи 
Григорія Косагова й козацьке військо на чолі з гене
ральним бунчужним Леонтієм Полуботком (батьком 
відомого наказного гетьмана Павла Полуботка) пере
правилися через Дніпро, підступивши до Чигирина. 
Цей авангард, за яким ішли основні сили Ромоданов- 
ського і Самойловича, був значно більшим за всі 
війська, що міг виставити в поле Петро Дорошенко. 
Косагов і Полуботок звернулися до «сонця Руїни»
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з пропозицією припинити опір. Дорошенко поставив 
умову власної недоторканності, а також прав і воль
ностей козаків і посполитих, старшин і поспільства, 
на що дістав згоду. Фактично 19 жовтня відбулася 
почесна капітуляція Дорошенка, і настав зоряний час 
Самойловича — він зрештою міг з повним правом 
називати себе гетьманом обох боків Дніпра.

От тільки правобережна частина об'єднаного Геть- 
манату практично перетворилась на пустелю. Як 
писав тогочасний український поет Олександр Бу- 
чинський-Яскольд: «Що їм доля в ці літа принесла 
щербата?//Батька син убиває, іде брат на брата.// 
Того мало.//Найгірше, що гак уже пада,//Тепер 
бідам давнішим була б вона [Україна. — Д. Ж.] ра
да...» «Гаком» було потужне турецьке вторгнення 
на Правобережжя, продиктоване небажанням сул
тана змиритись із фактичним переходом регіону під 
владу царя. Воно вилилось у два так звані Чигирин
ські походи (1677 та 1678 років), внаслідок яких 
була остаточно спустошена велика смуга Право
бережжя і загинув Чигирин — столиця Хмельниць
кого й Дорошенка, найпотужніша фортеця в цьому 
регіоні. Про мужність оборонців міста, українців, 
росіян та західноєвропейських найманців, дії військ 
Самойловича й Ромодановського, які підчас другого 
походу зуміли не пропустити ворога далі на північ 
і схід (на Київ і за Дніпро), проте не змогли врятува
ти Чигирин, написано чимало. Ми ж лише зауваж
мо, що сучасники (наприклад, С. Величко), відзна
чаючи певні військові таланти гетьмана і князя, що 
виявилися в укріпленні ними Чигирина й Києва, 
активній допомозі обложеному Чигирину під час
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кампанії 1677 року, водночас прямо звинувачували 
обох у якщо не зраді, то принаймні у вельми підозрі
лій поведінці підчас кампанії 1678 року. Блискучий 
професійний військовий, шотландський генерал на 
російській службі Патрік Гордон, фактичний ко
мендант Чигирина протягом другої облоги, теж не 
до кінця розумів, чому героїв гетьманської столиці 
було практично залишено напризволяще перед ви
рішальним штурмом міста турками. Звісно, можли
ві й суто військові пояснення обережності Ромода- 
новського (а Самойлович у цьому тандемі виступав 
як фактичний підлеглий князя). Утім, слід мати на 
увазі й те, що для московського царя втрата якогось 
прикордонного міста, хай і стратегічно важливого, 
до того ж посеред рукотворної пустелі, трагедією не 
була. А ось для українців звістка про загибель у по
лум'ї гігантського вибуху (відступаючи з фортеці, 
гарнізон знищив порохові погреби) символу їхньої 
новонародженої державної величі стала надзвичай
но болісною, попри будь-які їхні зовнішньополітичні 
«орієнтації». І багато хто покладав провину за це на 
малоініціативного в стратегічному плані Самойлови
ча, який зрештою не зміг відстояти вирвану з рук 
Дорошенка булаву володаря Правобережжя. Твер
дження про те, що під Чигирином Самойлович «за
жив слави козацького полководця» нам здається де
що сумнівним — поклавши руку на серце, зазначимо: 
великих військових перемог за гетьманом немає, хо
ча зрештою військовим він був непоганим і вельми 
досвідченим, кращим за тих-таки царських воєвод 
Григорія Ромодановського чи Василя Голіцина, з ко
трими доля зведе гетьмана перегодом.
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Неоднозначними були і наслідки Чигиринських 
походів для козацької України та Московської дер
жави. Щоб позбавити підтримки «князя сарматсько
го» Юрія Хмельницького (див. вище), Самойлович 
удався до випробуваної ним 1674 року тактики — на
сильницьких згонів населення з правого на лівий 
берег Дніпра (так, 1679 року цією малопопулярною 
акцією, так званим «великим згоном», керували геть- 
манич Семен Самойлович і царський генерал Григо- 
рій Косагов). Узимку понад 20 тисяч родин перегна
ли з майном і худобою на Лівобережжя, знищивши 
їхні помешкання. Легко собі уявити, як нещасні «за
дніпрянці» сприйняли такі дії «гетьмана-соборника» 
та його російських протекторів. Спроба розселити 
мешканців правобережних міст на Слобожанщині 
провалилася через спротив Москви — царські уря
довці боялись поширення гетьманської влади на 
цей регіон, котрий, маючи певну автономію, все ж 
напряму підпорядковувався Московській державі 
(у цих діях Самойловича деякі українські історики- 
державники не без певних підстав добачають тен
денцію до об'єднання всіх українських козацьких 
автономій; згодом цей курс продовжить І. Мазепа).

Важливим етапом у долі козацької України стало 
перемир'я між Москвою і Стамбулом — Бахчисарай
ський мир 1681 року, що, на відміну від більшості 
мирних угод, які підписували різноманітні протек
тори козацької України, був підготовлений цілком 
«прозоро» для української козацької дипломатії (цар 
підкреслено продемонстрував повагу до своїх україн
ських підданих). Кордоном між державами ставав 
Дніпро, на Правобережжі розпочалось повторне за-
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селения краю українцями за закликами молдавського 
господаря Іона Дуки. Самойлович марно намагався не 
допустити втеч колись зігнаних ним правобережців 
і навіть його власних козаків і селян на правий берег, 
де їм обіцяли великі податкові пільги — Правобереж
жя навдивовижу хутко заселялося знову, невдовзі там 
відновились обмежені козацькі автономії під поль
ським і татарським протекторатом.

Як не дивно, долю козацької України на багато 
років наперед було вирішено... в битві під Віднем
1683 року, де війська польського короля Яна Собесь- 
кого розгромили турків. Ця подія, а також перемоги 
над татарами українських козаків, що перебували на 
польській службі, спричинили реанімацію інтересу 
Москви до проектів відвоювання не просто частини 
козацьких земель, а навіть завоювання Криму й усьо
го Північного Причорномор'я. Гетьман Самойлович 
не радив російському дипломатові Українцеву укла
дати угоди з Річчю Посполитою, чиї дипломати на
магалися втягнути Москву до антитурецької Свя
щенної ліги, — гетьман чудово розумів, що за умов 
міцного миру і союзу Москви та Варшави про Право
бережжя йому доведеться забути.

1685 року сталася подія, яку не дуже люблять згаду
вати всі прихильники образу гетьмана Самойлови
ча — «свідомого українського державника». І справ
ді — зовсім не «царський підніжок» Брюховецький, 
а «державник» Самойлович довів до кінця справу 
підпорядкування Київської православної митропо
лії Московському патріархату, фактично промінявши 
згоду царських урядовців на обрання свого свата кня
зя Гедеона Четвертинського київським митрополитом
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на офіційне підпорядкування Київсько-Галицької 
православної митрополії московському патріархові 
(подія, значення котрої в церковному житті України 
важко переоцінити). Висвячення Гедеона Четвертин- 
ського в сан митрополита Київського відбулося 8 лис
топада 1685 року в московському Успенському соборі 
у присутності найвищого духовенства і малолітніх ца
рів Івана та Петра. Згоду на зазначене перепідпоряд- 
кування Київсько-Галицької митрополії дав і офіцій
ний зверхник Києва, патріарх Константинопольський 
Дюнісій. Цю справу було вирішено за допомогою без
відмовної російської валюти — соболів, і прямого тис
ку на патріарха з боку османського великого візиря. 
Такою була ціна «канонічних» рішень православних 
патріархів XVII століття.

Усупереч порадам українського гетьмана 21 квіт
ня 1686 року російські дипломати все ж уклали так 
званий «вічний мир» між Москвою і Варшавою. 
Самойлович, пригнічений цим рішенням, навіть не 
віддав традиційного наказу дзвонити в церковні 
дзвони з нагоди миру (як це було, наприклад, 1681 ро
ку) — пізніше цей сміливий вчинок йому ще прига
дають... Більше того — гетьман наважився відверто 
критикувати дії царських дипломатів у присутнос
ті окольничого Леонтія Неплюєва, а в колі старшин 
узагалі твердив, що Москва «купила собі лиха за 
свої ж гроші», з сумом усвідомлюючи крах власної 
політики, спрямованої на приєднання Правобереж
жя. Вже немолодому, хворому гетьманові доводи
лося переорієнтовуватись виключно на потенційно 
теж не безвиграшний, але вельми небезпечний 
(з низки причин) «чорноморський» зовнішньо
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політичний напрям (який коротко можна сформулю
вати так: з Москвою і Варшавою проти Стамбула 
й Бахчисарая).

Немов передчуваючи особисту катастрофу, Іван 
Самойлович усіляко намагався уникнути нової вій
ни з османами і татарами. Проте навіть розумні 
поради гетьмана вирушити в широко розрекламо
ваний Кримський похід якомога раніше навесні 
1687 року російський головнокомандувач Василь 
Голіцин не прийняв — гігантська військова машина 
його держави працювала надто повільно, і 150-ти- 
сячне українсько-російське військо змогло виру
шити в похід південноукраїнськими степами аж 
у травні 1687 року. Наслідок походу добре відомий: 
величезній масі військ не вдалося хоча б прорватись 
у Крим, зазнавши цілковитої невдачі на далеких 
підступах до Перекопа. Можна довго сперечатися, 
що зупинило Голіцина і Самойловича — море вогню 
від підпаленого татарами степу, брак продоволь
ства, фуражу і води чи та сама обережність, що ко
лись далася взнаки під Чигирином, — але похід до
велося припинити. Останніми розпорядженнями 
гетьмана став наказ відрядити на Казикермен кіль
ка полків під командуванням його сина Григорія 
разом з московським воєводою А. Неплюєвим...

Тим часом Василю Голіцину, фаворитові фактичної 
правительки Московського царства царівни Софії, 
був терміново потрібен елементарний «цап-відбу- 
вайло» за погано спланований і ще гірше проведений 
похід, який мав закінчитися завоюванням Криму, а за
вершився величезними втратами з нульовим резуль
татом. Інтереси старшини, значну частину котрої вже
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відверто пригнічувала влада Самойловича брутально
го під кінець правління, збіглися з бажаннями князя. 
Результат добре відомий — на ім'я царів Івана і Петра 
Олексійовичів через Василя Голіцина була подана чо
лобитна від 7 липня 1687 року, у якій містився фактич
ний донос із 23 пунктів звинувачень проти гетьмана 
Івана Самойловича. Абсолютно не виправдовуючи 
морально-етичний бік дій старшини, що вдалась до 
надзвичайно брудних прийомів, водночас запитаймо 
себе: чи немає якогось символізму в тому, що гетьман, 
котрий взяв до рук владу внаслідок відвертої зради 
свого патрона і старшинського перевороту, точнісінь
ко так її і втратив ?

Самойловича звинувачували у співпраці з татара
ми, всіляких ворожих щодо царських інтересів діях та 
словах, деспотизмі та (що найголовніше для сучасних 
українських істориків-державників) приписували йо
му бажання «утворити з часом в Україні удільне кня
зівство» (що насправді не так просто довести, хоча 
загалом нічого несподіваного в такому твердженні 
немає). Арешт Самойловича та членів його родини 
відбувся проти ночі 23 липня 1687 року в таборі на 
річці Коломак (сьогодні Харківська область), після 
прибуття з Москви гінця з відповідним розпоряджен
ням. Ставку Самойловича оточили російські полки, 
після вранішньої молитви гетьмана арештували пря
мо в похідній церкві та разом із сином Яковом при
везли до князя Голіцина, який у присутності козацької 
старшини оголосив про усунення Івана Самойловича 
від гетьманства і про вибори нового гетьмана — ним, 
як відомо, став Іван Мазепа, участь котрого у змові 
є безсумнівною, а от роль такого собі «натхненника
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і організатора» («Володарі гетьманської булави») до
тепер залишається під великим питанням.

Подальша доля всієї родини Самойловичів сумна 
і теж пов'язана з Росією. Гетьмана та його сина Яко
ва було заслано до Тобольська, де Іван Самойлович 
помер не пізніше від 1690 року. Старшого ж гетьма- 
нича, полковника Григорія Самойловича заарешту
вав і банально пограбував його російський «колега», 
воєвода Леонтій Неплюєв. Узагалі вся ця вкрай бруд
на історія має небагато аналогів в історії козацької 
України — адже зрештою Григорія Самойловича бу
ло страчено в Севську за сфабрикованими звинува
ченнями у зрад і Московській державі, а фактично — 
з метою «прибрати» небажаного свідка зловживань 
Неплюєва і його патрона Голіцина. Скарби Самой
ловича були розподілені між козацькою старшиною 
та Голіциним — на останнього невдовзі також чека
ла царська неласка (з волі Петра І) і Сибір.

Загалом Самойловичу відверто не поталанило — 
досить лояльний до Московської держави гетьман 
поплатився за свою відносну непоступливість. Росій
ська влада сподівалася, що його спадкоємець буде 
поступливішим... Проте саме він став головним сим
волом україно-російського контакту-конфлікту ко
зацької доби. Мова, звісно, йде про Івана Мазепу. 
Тривалий час постать Івана Мазепи була справжнім 
жупелом для залякування вірнопідданих мешканців 
російської та радянської імперій. Недарма україн
ський політичний рух у XIX столітті найчастіше на
зивали «мазепинством». Лише в XX столітті гетьма
на як універсального антигероя дещо витіснили інші 
українські діячі — Симон Петлюра та Степан Банде-
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ра. Утім, і про Мазепу ніколи не забували — надто 
потрібним виявився гетьман і прихильникам, і су
противникам української (і російської теж!) ідеї.

За словами найкращого сучасного російського 
біографа гетьмана, Тетяни Таїрової-Яковлєвої, «геть
манство Мазепи стало, по суті, останнім (чи точні
ше — передостаннім) актом історії Гетьманщини, 
витоки і сутність котрої знаходяться ще в часах 
Хмельниччини, періоду гетьманства Б. Хмельниць
кого в 1648—1657 pp.» Власне, в цьому полягає суть 
відомої тогочасної української приказки «від Бог
дана до Івана не було гетьмана».

Саме обрання Мазепи на гетьмана не обійшлося 
без «російського впливу». Кандидатура була узго
джена з князем Василем Голіциним, проте версія 
про «підкуп» Мазепою багатющого князя 10 тися
чами червінців та сама Тетяна Яковлева відкидає як 
необгрунтовану, з чим варто погодитися: просто 
і Мазепа, і Голіцин були прихильниками європей
ської культури, тож їм легко було домовитись (що 
не виключає і моменту, пов'язаного з розподілом 
скарбів Самойловича). На козацькій раді на річці 
Коломак 25 липня 1687 року були присутні кілька 
тисяч (найчастіше фігурує цифра дві тисячі) коза
ків, уся генеральна та значна частина полкової стар
шини. Нашому сучасникові ця рада навряд чи здала
ся б аж надто демократичною — гетьмана, як і його 
попередників, обирали далеким від ідеалу методом 
«прямої демократії», вигукуючи прізвище свого 
кандидата просто з місця. Цього разу процедура 
пройшла відносно спокійно — старшина і козаки 
висловилися за Івана Мазепу.
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Події липня 1687 року на річці Коломак заверши
лися підписанням відомих Коломацьких договірних 
статей. Ці статті являли собою угоду з 22 пунктів, 
що укладалася між Росією та Українською козаць
кою державою нібито «в підтвердження» знамени
тих Березневих статей Богдана Хмельницького. На
справді ж, як уже знає наш читач, кожні нові статті, 
що їх підписували з Москвою українські гетьмани, 
отримуючи булаву, містили різні пункти, які відби
вали тогочасний політичний статус-кво. Нерідко це 
були нові пункти, спрямовані на обмеження прав 
української сторони і все більшу інтеграцію козаць
кої державності до складу Росії.

Коломацькі статті, як гадає О. Оглоблін, були 
складені на підґрунті Глухівських статей Д. Много
грішного (1669 рік) і мали насамперед забезпечити 
політичні та економічні інтереси Москви в Україні. 
Якщо докладно розглядати деякі пункти статей, во
ни виявляться надзвичайно цікавими, тому ми при
ділимо їм певну увагу, адже саме на основі, закла
деній цими статтями, гетьман Мазепа мав будувати 
свою подальшу політику, зокрема стосовно Москов
ської держави.

У контексті відносин України з Москвою та інши
ми країнами особливий інтерес становить група ста
тей з першої по сьому, статті 16, 17,19 та 20. Перш за 
все документ регламентує статус України у складі 
Московської держави, доволі демагогічно підтвер
джуючи «права і вольності народу малоросійського», 
встановлюються місця перебування російських гар
нізонів в Україні (в Києві, Чернігові, Переяславі, Ні
жині та Острі) та порядок дипломатичних зносин
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Москви й Батурина — через посланців та листуван
ня. Для контролю за гетьманом у гетьманській сто
лиці розміщувався полк російських стрільців. Цей 
пункт деякі українські дослідники XIX століття (Ми
кола Костомаров) та радянські вчені (Євген Тарле) 
трактували як «охорону Мазепи російськими вій
ськами від народу, що ненавидів свого гетьмана». 
Наївність і політична заангажованість цього твер
дження цілком очевидна. Цікаво, що українську 
старшину в Коломацьких статтях прямо-таки заохо
чували доносити на свого гетьмана й один на одного 
у випадку, якщо є ймовірність «зради» українців мос
ковському цареві. Тому не варто дивуватися тій ла
вині доносів, про які йтиме мова далі. Надзвичайно 
промовистою й абсолютно новою була стаття 19, яка 
зобов'язує гетьмана і старшину «служа великим го
сударям... народ Малороссийский всякими мерами 
и способами с Великороссийским народом соеди
нять и в неразорванное и крепкое согласие приво
дить супружеством и иным поведением, чтоб были 
под одною их царского пресветлого величества дер
жавою обще, яко единой Христианской веры, и ник
то б голосов таких не испущал, что Малороссийской 
край Гетманского регименту, а отзывались бы везде 
единогласно: Их царского пресветлого величества 
самодержавной державы Гетман и старшина, народ 
Малороссийской обще с Великороссийским наро
дом, и вольной переход жителем из Малороссийских 
городов в Великороссийские городы имети». Що
правда, як ми вже згадували вище, випадки одружен
ня українських старшин з росіянками і навпаки на
прикінці XVII — у першій половині XVIII століття так
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і не стали загальнопоширеним явищем. Цікаво, що 
в одному з доносів на Івана Мазепу початку XVIII сто
ліття в цьому звинувачували саме гетьмана, який, 
мовляв, не дозволяє своїм наближеним укладати мі
шані шлюби. Вочевидь невідомий донощик намагав
ся нагадати про цей пункт Коломацькихугод).

Важливим було й те, що російський уряд фактич
но заперечив у цьому пункті самий факт існування 
«Гетьманського регіменту» (Української козацької 
держави) як автономного державного утворення.

Велика увага була приділена актуальним пробле
мам зовнішньої політики. Лінію поведінки гетьма
на щодо сусідніх держав намагалися визначити 
статті 7 та 20. У праві листування з «іноземними го
сударями» було відмовлено ще Юрію Хмельниць
кому 1659 року, і відтоді в кожних договірних статтях 
цей пункт наполегливо повторювався московською 
стороною. Листи з-за кордону український гетьман 
мав пересилати, не читаючи і не даючи жодних відпо
відей на них, до приказу Малої Росії в Москві. Україна 
мусила чітко дотримуватися вбивчих для неї умов «Ві
чного миру» Росії з Річчю Посполитою, на підписання 
котрого навіть не запросили українських дипломатів 
і котрий закріпив розподіл українських земель між 
Польщею та Росією. Малася на увазі щонайперше 
участь у діяльності Священної ліги — антитурецької 
коаліції у складі Росії, України, Речі Посполитої, Вене
ції та Священної Римської імперії. Чільне знаряддя 
здійснення згаданої активної зовнішньої політики — 
козацьке військо — мало, згідно з Коломацькими стат
тями, складатися з ЗО тисяч реєстрових козаків 
і кількох охотницьких (найманих) полків. Місцепере
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буванням «військової» (генеральної) артилерії (що 
нараховувала на початку XVIII століття стараннями 
гетьмана Мазепи не менше від 40 гармат) мусила бути 
гетьманська резиденція — Батурин.

Уже згадана дев'ятнадцята стаття передбачала 
покарання (аж до смертної кари) для тих українців, 
що відмовлялися приймати як грошову одиницю так 
звані «севські чехи» (російські дрібні «срібні» мо
нети, що карбувалися в Севську неподалік україно- 
російського кордону. Насправді вони були зроблені 
з міді з невеликою домішкою срібла, і населення як 
України, так і Росії цілком слушно ставилося до цієї 
нової витівки уряду як до спроби ошукати власних 
громадян). 1689 року російський уряд був змушений 
припинити насаджувати неповноцінну монету, і цей 
пункт статей утратив чинність.

Оцінюючи статті в цілому, навряд чи можна назва
ти їх якимось успіхом або невдачею нового україн
ського керівництва. Вони являли собою умови, за яких 
узагалі був можливий прихід Івана Мазепи (чи будь- 
якого іншого старшини) до влади. Так, Коломацькі 
статті дійсно «суперечили автономії українських зе
мель» (вислів О. Субтельного) і ускладнювали ведення 
гетьманом більш вигідної для його держави зовніш
ньої та внутрішньої політики, але водночас не варто 
і переоцінювати їхнє значення, адже багато з поло
жень тих статей завдяки вмілим діям Мазепи в по
дальшому фактично залишилися нереалізованими.

Набагато вагоміше значення мали тогочасні по
літичні реалії. А вони були вельми непростими для 
Української козацької держави (в цілому ситуація 
міало змінилася з часів Самойловича, див. вище).
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Є підстави твердити, що гетьман Мазепа від по
чатку свого правління усвідомлював усі плюси і мі
нуси орієнтації на Москву, про що свідчать його роз
думи про долю України у знаменитій «Думі». Однак 
на той час Україні вже не вистачало лише власних 
сил, і гетьман Мазепа, вважаючи російську зверх
ність за найменше лихо для своєї країни, вирішив іти 
у руслі російської політики — поки союз із Москов
ською державою був корисний для Гетьманщини.

Схоже, основною метою «російського вектора» по
літики Мазепи було все ж таки досягти якомога мен
шого втручання царської влади в українські справи 
(тобто уможливити проведення власного внутрішньо
політичного курсу), а також використати зовнішній 
чинник (царя та його вельмож) для приборкання тієї 
частини старшини, що була схильна до інтриг і нега
тивно ставилася до ідеї сильної гетьманської влади, 
дбаючи лише про власні егоїстичні інтереси. З цих 
міркувань (що, звісно, не виключає і мотивів здорово
го честолюбства) і заводив Мазепа «цінні знайомства» 
в Москві, підтримував дружні відносини з Голіциним 
та Шереметєвим, Шафіровим і Головкіним.

Перший візит козацького гетьмана до Москви 
(серпень — вересень 1689 року, з великим супрово
дом у 300 людей), що мав на меті засвідчити пошану 
царівні-регентці Софії та князеві Василю Голіцину, 
давньому знайомому гетьмана і фактичному правите
лю Росії, відбувся за вкрай несприятливих умов (дер
жавний перевороту Москві, заслання Софії до монас
тиря, Голіцина — до Сибіру, і перемога прибічників 
молодого царя Петра І). Одначе цей візит з потенцій
ної катастрофи для Мазепи (якого європейська преса
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вже поспішила оголосоти «заарештованим» чи навіть 
«страченим разом з Голіциним та Софією» — «Gazette 
de France» від 1 листопада 1689 року) перетворився на 
його тріумф. Успішна аудієнція, обмін дарами покла
ли початок багаторічним приязним відносинам царя 
і гетьмана. У зв'язку з цим відзначмо, що вплив геть
мана на царя був максимальним саме в 1689—1700 ро
ки, тобто коли освічений, із чималим політичним 
досвідом гетьман мав справу з молодим, іще недосвід
ченим царем, що конче потребував вірних і проникли
вих порадників (серед яких на даному етапі важливу 
роль грали гетьман Мазепа та згадуваний раніше 
шотландець Патрік Гордон).

Цар і гетьман кілька разів зустрічались особисто 
й обговорювали важливі військові та політичні питан
ня. До початку Північної війни таких зустрічей було 
принаймні три, не беручи до уваги візиту 1689 року: 
влітку 1696 року в слобідському Острогозьку, взимку 
1698—1699 року у Воронежі й у січні 1700 року в Мо
скві. Під час останньої зустрічі гетьман став другим 
у Росії кавалером ордена Святого Андрія Первозван
ного. У Москві гетьмана приймали з великими по
честями в Посольському дворі, для нього було по
будовано «особый гетманский двор» (самі палати 
в сучасному московському районі Маросейка — від 
початкового «Малоросейка» — зрозуміло, не зберег
лися) . Усе це, а також різко негативна реакція Мазе
пи на антиросійські настрої в українському суспіль
стві (про це згодом) не додавало йому популярності 
серед простого народу, але вважати саме цей чинник 
основною причиною поразки політичних планів геть
мана було б перебільшенням.
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То ким був гетьман Мазепа для України та Росії 
протягом більшої частини свого гетьманування? 
Т. Яковлева вважає 20-річне гетьманування Мазепи 
чудовим прикладом компромісу між гетьманською 
й царською владою, адже гетьман забезпечував моло
дому царю надійний тил в Україні, успішно виконував 
дипломатичні завдання, за першим проханням Петра 
надавав йому козацьке військо тощо, а цар натомість 
убезпечив гетьмана від усіх доносів, гарантуючи під
тримку проти опозиційної старшини (після десятиліть 
заохочення ситуації політичної нестабільності в «Ма
лоросії» нарешті Москва спробувала зробити ставку 
на «свою людину» в козацькій Україні). Гетьман 
успішно придушував спроби антиросійських по
встань (на кшталт виступу Петра Іваненка в 1691— 
1692 роках). Гетьманщина залишалася васалом Росій
ської держави, у якій саме розпочинався процес 
докорінних петрівських перетворень, союз Москви 
і Варшави унеможливлював (до певного часу) вирі
шення болючого питання про приєднання Право
бережної України — колиски козацтва, ціла низка 
об'єктивних та суб'єктивних чинників стала на заваді 
розв'язанню «чорноморської проблеми». Адже після 
тривалої війни, у якій чималу участь брали і війська 
Мазепи, за Константинопольським миром 1700 року 
Росія отримала лише місто Азов із прилеглою терито
рією, навіть зруйновані нижньодніпровські фортеці 
(Казикермен та ін.) було повернуто Туреччині. Усе це 
явно не виправдовувало колосальних збитків, що їх 
зазнала насамперед Гетьманщина в ході воєнних дій 
(чого варті були самі лишень вельми дорогі в плані 
матеріальних та людських утрат два Кримські, два



214 Україна та Росія: як брати горщики побили

Азовські та кілька Азово-Дніпровських походів росій
сько-українських військ). Але принаймні на цьому 
етапі зовнішньополітичні інтереси васала (Україн
ської козацької держави) і сюзерена (Росії) хоча б 
частково збігалися. Проте така ситуація існувала ли
ше до початку нового великого європейського кон
флікту— Північної війни (1700—1721 роки). Як відо
мо, під час цієї війни Росія, Річ Посполита та Данія 
спробували поділити шведські володіння на Балтиці. 
Одначе Швеція, очолювана Карлом XII, зуміла на
в'язати союзникам зовсім не ту «гру», на яку вони 
сподівались. Данія вибула з війни майже одразу, шве
ди зав'язли в Речі Посполитій, а в Росії після поразки 
під Нарвою 1700 року прискорився процес унутріш- 
ніх перетворень, надзвичайно важливий для нашого 
розуміння україно-російських політичних відносин. 
Початок європеїзації Росії Олексієм Михайловичем 
і Петром І означали пряму загрозу для всіх автономій 
у її складі. У новій, побудованій за європейським зраз
ком (принаймні так уважав Петро І і його наступники, 
вибірково запроваджуючи європейські звички, одяг, 
бюрократичний апарат), Росії не було місця автоно
міям з їхнім непокірним, зовсім не «холопським» на
селенням і давніми правами та привілеями.

Царські реформи не могли оминути й Українську 
козацьку державу. Росія вела війну проти Швеції 
з величезним напруженням унутрішніх сил. Петро І 
прагнув до використання всіх наявних ресурсів 
і мало зважав на старі, усталені традиції так званої 
станово-представницької монархії, котра захищала 
права окремих станів. У цьому російський цар не 
був оригінальний — абсолютизм, що зростав і зміц
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нювався по всій Європі, вів наступ на права й воль
ності станів та окремих іншонаціональних авто
номій у складі абсолютистських монархій. Тепер 
король ставав уже не першим серед рівних, а повно
владним володарем майна, свободи і навіть життя 
своїх підданих. Абсолютистські тенденції зростали 
в Іспанії, Франції, Австрії, Швеції, Данії тощо. І всю
ди на перешкоді поширенню безконтрольної влади 
монарха ставали віковічні станові права і привілеї 
дворянства, духовенства, міщан, селян, що їх дедалі 
більше порушували монархи, котрі прагнули абсо
лютної влади. Західна Європа була дещо однорідні
ша національно (хоча й тут існували давні, ще се
редньовічні національні «автономії» — Каталонія 
в Іспанії, Бретань у Франції тощо), у Центрально- 
Східній Європі таких національних автономій було 
значно більше (Угорщина у складі імперії Габсбур- 
гів, Молдавія та Валахія — під владою Туреччини, 
Ліфляндія — під Швецією, Українська козацька дер
жава й різноманітні козацькі державні творення — 
у складі Московії, згодом Російської імперії). Тут 
брутальний наступ монархів на права і свободи 
(ключове поняття середньовічного права) мешкан
ців автономій поєднувався зі спробами послабити, 
а то і знищити їхню національну свідомість, розви
ток якої в подальшому неминуче мав призвести до 
«сепаратизму». Боротьбу за давні права і свободи 
в згаданих автономіях почала місцева еліта, нерідко 
на чолі з правителем автономії. Гетьман Мазепа до
бре знав проте, що Петро висловлював, наприклад, 
наміри перетворити Київський та Прилуцький ко
зацькі полки на регулярні драгунські полки росій
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ської армії (що стало б нечуваним порушенням 
українських «прав і вольностей»). Мазепа, користу
ючись деяким впливом на царя, до певного часу 
стримував реформаторський запал Петра І щодо 
козацької України, але це не могло тривати довго.

З плином часу зовнішньополітична кон'юнктура 
із просто несприятливої для України (країну втягну
то в непотрібну й виснажливу війну, її сюзерен 
порушує права і свободи громадян) стала відверто 
загрозливою. У разі перемоги Карла XII та його со
юзника, «альтернативного» польського короля Ста
ніслава Лещинського Гетьманщину могли захопити 
поляки, підірвавши чи зруйнувавши козацький 
устрій. За умов перемоги Петра І і «законного» поль
ского короля Августа II фактично зайняте україн
ськими військами Мазепи 1705 року Правобережжя 
повернулося б під польську владу, а російський на
ступ на права і свободи Гетьманщини пішов би без
перешкодно (як, зрештою, і сталося). За таких умов 
мав рацію відомий історик кінця XIX століття, німець 
на російській службі Олександр Брікнер (його важко 
запідозрити у прихованому українофільстві чи русо
фобстві), котрий у своїй «Історії Петра Великого» 
писав, що союз Мазепи з Карлом XII «був не більш 
неморальним, аніж союз, що його двома роками піз
ніше уклав молдавський господар Кантемір з Петром 
Великим проти султана», а спроба визволити Україну 
з-під панування Петра І «була героїчним актом».

Зауважмо, що Північна війна ставала чимраз об
тяжливішою для всіх верств тогочасного українсько
го суспільства. Йдеться не тільки про економічну екс
плуатацію Гетьманщини (постачання російської армії
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тощо). До царя і до гетьмана йшов постійний потік 
скарг щодо тяжких образ і збитків, які завдавали сол
дати Петра І місцевому населенню. Спроби ж царя 
припинити знущання його військ із українців особли
вого успіху не мали.

До невдоволень селян і міщан додавалися невдо
волення козаків, які перебували у походах, завойо
вуючи своєю кров'ю славу та нові території для 
майбутньої Російської імперії. Геть нічим не можна 
виправдати факти безглуздої, звірячої жорстокості 
й варварського ставлення до козаків та навіть стар
шини з боку російських командирів. Такі факти тра
плялися з самого початку Північної війни — побої, 
вбивства з метою пограбування, крадіжки коней. 
Смертність козаків від хвороб, непосильної праці, 
знущань була високою, вона значно перевищувала 
козацькі втрати на полі бою. Інколи додому повер
талися лише 45—50 % особового складу козацьких 
полків. Окрім того, щорічні походи вели до зане
паду козацьких господарств.

Усі ці факти переконливо свідчать про брак «друж
ніх» почуттів між українським населенням та різно- 
шерстною, нашвидкоруч набраною з найрізно
манітніших соціальних елементів армією Петра І 
(яка робила все, щоб виправдати відоме китайське 
прислів'я «з гарного заліза не роблять цвяхів, гарна 
людина не йде в солдати»). Тому лукаві фрази про 
«захист спільної вітчизни», «віковічну дружбу на
родів», що її шукали всюди в російській історії — на
віть на залитих кров'ю руїнах татарської Казані 
XVI століття, українського Батурина XVIII століття, 
та туркменського Геок-Тепе XIX століття — слід на
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завжди «здати до архіву», на відміну від справжніх 
складних перипетій міжнаціональних узаємин різ
них народів, які населяли Російську імперію. Водно
час автор зовсім не закликає замінити один про
стенький міф іншим, із протилежним знаком, просто, 
вочевидь, почуття певної національної окремішно- 
сті, що його демонстрували українці, страшенно дра
тувало і солдат, і офіцерів Петра І.

У такій важкій ситуації гетьман Мазепа — політич
ний лідер, відповідальний передусім за свій народ 
і його долю — мусив зробити все, аби принаймні за
безпечити існування Української козацької держави 
у разі перемоги («цілком імовірної, як тоді здавало
ся» — Брікнер) Карла XII та Станіслава Лещинсько- 
го. Фактично мова йшла про те, чи доживати вже 
літньому гетьманові свого віку «вірним підданим» 
царя і стежити за агонією козацької держави (ради
кальні реформи мали розпочатись після смерті Ма
зепи), чи спробувати повернути колесо невблаганної 
долі в інший бік. Звісно, вибір у Мазепи був. Скоріш 
за все, за його життя Петро не наважився б на сер
йозні порушення українських козацьких прав, але 
після смерті безнащадного гетьмана реформи явно 
пішли б прискореними темпами. Так що ті, хто зви
нувачують Мазепу в користолюбстві (це при його 
статках!) та жадобі влади (власне, чого ще не ви
стачало старому гетьманові з уже досить слабким 
здоров'ям?), навряд чи мають рацію.

Подальша історія занадто добре відома. Перего
вори гетьмана і шведського короля почалися ще
1707 року, проте жодних конкретних обіцянок сто
рони одна одній тоді не дали. Навесні 1708 року
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33-тисячна армія Карла XII виступила з Литви і 16—
17 червня переправилася через річку Березину (ві
копомну для іншого великого полководця, котрий 
збирався вирішити «російське питання»). Головний 
план шведського короля, до речі, був навдивовижу 
схожий з тим, котрий згодом розробить Наполеон. 
Він полягав у тому, щоб, маючи Польщу за чинну 
оперативну базу, іти через Головчин — Смоленськ— 
Вязьму на Москву, знетронити Петра І (використав
ши, за словами польського резидента при Карлі XII 
Станіслава Понятовського, народне незадоволення 
царем), замінити його царевичем Олексієм і під
писати з ослабленою Росією мирну угоду, яка за
безпечила б усі права й інтереси союзників Швеції 
та самої скандинавської держави (щонайперше 
у шведській житниці — Прибалтиці). Гетьмана Ма
зепу цілком улаштовував такий план — шведи від
сікали Україну від основних сил царської армії, 
корпус шведського генерала Крассау та війська Ле- 
щинського йшли на Україну, де Мазепа організову
вав повстання проти Петра І (після цілковитого звіль
нення України гетьман, за словами Орлика, мав 
намір «писать до Царского величества лист и в нем 
выписать все наши обиды прежние и теперешние, 
прва и вольностей отнятие, крайнее разорение и па
губу»). Можливою була й допомога татар, — за сло
вами Кочубея, гетьман уже давно вів якісь перегово
ри з ханом, зберігся також один з ханських листів до 
Івана Мазепи, датований кінцем 1705 року.

Отже, такий план давав гетьманові час і змогу для 
того, щоб підготувати український народ і військо 
до сприйняття ідеї союзу зі Швецією, врешті-решт
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просто проінформувати своїх людей — за умов пе
ребування в Україні великих російських сил зроби
ти це було неможливо. Зрадити могло і найближче 
оточення, як показала сумнозвісна «справа Кочу
бея». Не вдаючись тут у подробиці, зауважмо, що, 
на нашу думку, Василь Кочубей мав достатньо мо
тивів для написання свого знаменитого доносу, го
ловним з яких, звісно, був не «український» чи «ро
сійський» патріотизм, або якась особиста образа, 
а звичайна жадоба влади.

«Справа Кочубея» змусила гетьмана відкрити деякі 
свої карти найвищій старшині (і то лише найвужчому 
колу осіб, котрим можна було довіряти — генераль
ному обозному Ломиковському, полковникам Гор- 
ленкові, Апостолу й Зеленському). Старшина палко 
підтримала ідею контактів зі шведськими та польськи
ми колами.

Цілком може бути, що «справа Кочубея» мала ще 
один наслідок для володаря України — вона розхи
тала його нерви, дещо підірвавши впевненість у собі, 
у своїй політичній майстерності. Здоров'я гетьмана 
вже кілька років підточували різні хвороби, серед 
яких ми точно знаємо про подагру й артрит. Коли 
у вирішальний момент гетьман писав листи до царя 
та Меншикова про важкий стан свого здоров'я, це не 
була тільки хитрість досвідченого політика — лише 
потужним зусиллям волі Мазепа на якийсь час подо
лав власні недуги і «зірвався як вихор» назустріч 
шведському війську.

Тим часом становище шведів у Білорусії ставало 
дедалі важчим — зруйновані дороги, спалені села без 
запасів провіанту та фуражу, партизанські напади.
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У непереможній шведській армії поширювалися епі
демії, військо страждало від нестачі продовольства. 
Карл XII чекав приходу з Ліфляндії допоміжного кор
пусу генерала Адама Левенхаупта, з яким ішов вели
чезний (7 тисяч возів) обоз, навантажений порохом, 
боєприпасами та провіантом, але той запізнювався. 
ЗО серпня росіянам удалося розбити шведський загін 
під селом Добрим. Не маючи змоги пробиватися да
лі Смоленською дорогою, Карл вирішив наступати 
на Москву через Брянськ або навіть іще південнішим 
маршрутом, через Сіверщину. 21 вересня 1708 року 
шведи перетнули кордон Української козацької дер
жави — були змушені це зробити, хоча це ламало 
увесь попередньо узгоджений з Мазепою план дій.

Водночас гетьман-конспіратор гостро відчував не
безпеку бути викритим. Нерідко історики, посилаю
чись на листи Петра І, вважають, що для царя зміна 
Мазепою зовнішньополітичного курсу стала цілко
витою несподіванкою. Проте чутки про контакти 
українського гетьмана з Лещинським ходили і в Поль
щі, і серед іноземних дипломатів у Москві. Царський 
стольник Федір Протасьєв, приставлений до гетьма
на в червні 1708 року, мав, очевидно, не лише вико
нувати функції зв'язкового між Петром і Мазепою, 
а й стежити за гетьманом. Він мав «всегда быть при 
нем, господине Гетмане, и когда б он, Гетман, в поход 
с войском пойдет, ехать с ним, не отставая». 1 жовтня
1708 року до рук росіян потрапив шляхтич Якуб Ула- 
шин, що віз до гетьмана Мазепи лист від Станіслава 
Лещинського. Той радив українському володареві 
приєднуватися до Карла, тільки-но останній всту
пить в Україну. Лист потрапив до російського канцле
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ра Головкіна, і той писав Мазепі про чергову спробу 
очорнити його в очах російського уряду. Улашина 
було піддано тортурам, і гетьман Мазепа не знав на
певне, як багато посланець Лещинського міг розпо
вісти російським катам.

Тим часом момент ухвалення головних рішень 
стрімко наближався. Спочатку гетьман Мазепа, ба
чачи, що розорення України внаслідок бойових дій 
вже не уникнути, вирішив обмежити їхній театр Сі- 
верщиною. До шведського короля було послано ро
дича гетьмана — Івана Бистрицького з полоненим 
ліфляндцем-перекладачем із листами до короля та 
його першого міністра графа Піпера, у яких Мазепа 
пропонував Карлу прийняти Україну під свій захист 
і зайняти своїми військами Сіверщину (Бистрицький 
побачився з Карлом у таборі поблизу села Понурівка
18 жовтня і швидко повернувся до Мазепи з пози
тивною відповіддю від шведського короля). Метою 
цього було відсікти Україну від основних сил росій
ської армії, вигравши час і сили (з цим погоджува
лися навіть російські військові історики, які, проте, 
приписували цей план Карлові, а не Мазепі; швед
ські ж джерела, зокрема, спогади генерал-квартир- 
мейстера шведської армії Юленкрука, підтверджу
ють думку про авторство Мазепи). Цей план прова
лився через надто повільні дії шведського генерала 
Лагеркруни та невизначеність позиції полковника 
Івана Скоропадського. Російські гарнізони зайня
ли Стародуб, Новгород-Сіверський, Погар, Почеп, 
Мглин тощо. Фактично це означало втрату для шве
дів можливості наступу на Москву Брянським шля
хом. Карл рушив далі на південь, і гетьман Мазепа
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зрозумів, що далі зволікати не можна. Цар уже де
кілька разів надсилав до Батурина листи з вимогами 
до Мазепи йти в похід з усіма наявними козацькими 
силами, водночас ведучи партизанську війну проти 
шведів. Гетьман відповідав на заклики Петра І своїми 
маніфестами до українців, у яких ішлося про необ
хідність воювати проти шведів, але сам не йшов з пів
нічного Лівобережжя — саме тут, у районі між Сал- 
тиковою Дівицею та Батурином, були зосереджені 
чільні запаси провіанту та боєприпасів. 16 жовтня 
Мазепа дав останню аудієнцію царським посланцям 
Феодосію Дурову та Михайлові Второву, наголосив
ши на своєму кепському стані здоров'я.

Але окрім шведів на Україну йшли й кілька росій
ських армій — з північного сходу наступали головні 
сили під командуванням Бориса Шереметева, до 
яких поспішав приєднатися сам цар, із заходу під
ходили полки Неплюєва, з північного заходу дорогу 
шведам на Батурин загрожували перерізати драгун
ські полки Меншикова. Меншиков мав царський 
наказ об'єднати свої сили з гетьманом, якого слід 
було запросити на нараду до російського табору. Зі 
«світлійшим князем», сином дрібного торгівця, геть
ман мав власні рахунки, які тепер випала нагода 
звести. Російський історик Г. Георгієвський відзна
чав, що на початку 1708 року тон гетьмана щодо 
царського фаворита різко змінився. Якщо раніше 
це було звертання «государь мой и любезный брат», 
то тепер — «светлейший и превосходительнейший 
Римского и Российского государства Ижерский князь 
господине любезный мой брате и особливий благо
детелю» — ми згодні з Т. Яковлевою, що інакше як
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знущальним це звертання назвати важко, зважаю
чи на постійні чутки, що князь «підсиджує» гетьмана 
і сам простягає руки до «Малоросії».

Ось і тут гетьман Мазепа відчув небезпеку—адже 
пригадаймо, саме так колись було заарештовано 
в російсько-українському таборі Самойловича. Геть
ман удруге посилає до Карла вірного Бистрицького, 
але 23 жовтня до гетьманського табору під Борзною 
несподівано примчав небіж Мазепи Андрій Война- 
ровський, що попередив дядька про наближення кін
ноти Меншикова. Вранці 24 жовтня Мазепа зали
шив свою столицю, взявши з собою до табору Карла 
XII всю генеральну старшину, трьох полковників, 
частину скарбниці та невідому точно кількість коза
ків зі складу трьох реєстрових і п'яти найманих пол
ків (шведські джерела називають цифри від 3 до
5 тисяч українських козаків, що прибули до табору 
Карла XII). Решта війська мала захищати Батурин до 
повернення Івана Степановича разом зі шведами. 
28 жовтня гетьман Мазепа перейшов Десну і, схоже, 
виголосив перед військом промову, у якій пояснив 
причини такого несподіваного для більшості старши
ни та рядових козаків кроку. Як відомо, далі події 
розвивалися за найгіршим для Мазепи сценарієм.

Гетьман утратив усе — «добре ім'я» (згадаймо не- 
правочинну з погляду канонів православ'я анафему), 
маєтності, програвши головну й останню політичну 
гру свого життя. Частково причиною цього було не
однозначне ставлення і нерозуміння українцями 
такого різкого повороту політики їхнього гетьмана, 
котрий 20 років вірно служив царю. Почасти це зу
мовили й репресії, жертвами яких були тисячі укра
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їнців — мешканці Батурина, агенти, кур'єри, розвід
ники, що працювали на гетьмана і короля, члени 
родин відомих «мазепинців», їхні знайомі, а також 
просто підозрювані, на яких було написано донос. 
Допити, катування і страти провадились у ставці Пе
тра І в Лебедині та в інших значних містах Гетьман
щини: спійманих «мазепинців» відвозили до Мирго
рода, Глухова, Гадяча — всіх міст, де були російські 
гарнізони. В Україні запанував справжнісінький те
рор, атмосфера зрад, доносів, коли довіряти не мож
на було навіть родичам і найближчим друзям. Кого 
тільки не було серед заарештованих — ченці й чер
ниці, старшини, козаки, селяни, міщани, купці...Про
те, за влучним висловом Т. Яковлєвої, більшість 
мешканців України віддали перевагу комфорту та 
стабільності перед ідеями свободи і справедливості.

Репресії проти «мазепинців» та пошук чимдалі но
вих ворогів тривав і після перемоги росіян під Пол
тавою, орієнтовно до 1715—1716 року. Зупинити 
маховик репресій було непросто — Петру І навіть 
довелось публікувати 1710 року спеціальний ма
ніфест, у якому росіянам офіційно заборонялося 
«кривдити малоросів, називаючи їх зрадниками». 
М. Грушевський і М. Костомаров уважали, що дії 
Мазепи спричинили прискорену ліквідацію царем 
та його спадкоємцями української козацької авто
номії. Проте фактично ліквідація української авто
номії з перервами та відступами тривала з самого 
«другого Переяслава» 1659 року, і в 1706—1707 роках 
вона саме її (ліквидацію) активно готували, що й спри
чинило дії Мазепи. Учинок гетьмана став натомість 
просто чудовим приводом остаточно «красиво» (для
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царя) розірвати фактичні договірні відносини Росії 
і Гетьманщини. Приводом, але не причиною.

Якщо україно-російські політичні стосунки часів 
гетьманування двох перших гетьманів Української 
козацької держави можна охарактеризувати слова
ми «пошук форм контакту і початок конфлікту», ча
сів їхніх наступників (від «другого Переяслава до 
Мазепи») — «спроби поглинення Московською дер
жавою Гетьманщини, з численними перервами та 
відступами, спричиненими відносною рівновагою 
сил», то післямазепинські — «остаточне заковтуван
ня козацької державності за умов колосальної не
рівності сил», тобто це було логічне завершення 
«шляху геть від Переяслава». Агонія Української ко
зацької держави була тривалою. Наступи на Україну 
з боку Російської імперії переривалися паузами, 
темпи цього наступу уповільнювалися залежно від 
зовнішньополітичних обставин, проте «генеральна 
лінія» лишалась незмінною.

Наш наступний україно-російський сюжет пов'я
заний з постаттю наступника Мазепи, Івана Скоро
падського, який, за словами його сучасного біогра
фа О. Гуржія, «в багатьох випадках за показною 
простотою приховував гостре душевне відчуття не
минучої втрати залишків самобутності на Україні 
під нестримними ударами великодержавної коло
нізаторської політики монарха-реформатора». Да
мо поки що спокій слівцю «колонізаторська» (про 
ставлення автора до цього поняття відносно україно- 
російських відносин — див. останній розділ) і по
говорімо про пана Івана та його ставлення до цар
ського панування в Україні.
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Звістка про перехід у жовтні 1708 року гетьмана 
Мазепи до табору шведського короля Карла XII на
вряд чи стала для Скоропадського «громом серед яс
ного неба». Адже Скоропадський разом з іще кількома 
старшинами входив до близького оточення Мазепи 
(на відміну від, наприклад, талановитого, але надто 
амбітного Павла Полуботка). Подальші події історики 
змальовують по-різному, незрідка залежно від своєї 
«ідеологічної» позиції — як розважливий і мудрий 
крокчиякпідлузраду свого пана. Коротше, Скоропад
ський не зробив нічого, аби реалізувати плани Мазепи, 
і зрештою поїхав до Глухова на раду з нагоди обрання 
нового гетьмана. Як гадав розважливий О. Оглоблін, 
«зрештою, оточений російськими військами старо- 
дубський полковник не міг би виконати доручення 
гетьмана». Про те, що Скоропадський був прибіч
ником Мазепи, знали і в російському, і у шведському 
таборі. Очевидно, на підставі шведських джерел 
французький посол у Стокгольмі Кампредон писав
11 січня 1709 року своєму міністрові закордонних 
справ графу де Торсі: «Скоропадський... є особистий 
приятель Мазепи». А Петро І скоріше бажав бачити 
наступником Мазепи не Скоропадського («понеже он 
єсть креатура Мазепина, он же его возставил и обо
гатил» , як писав цареві російський резидент у Польщі 
Дашков, і до того ж є... просто старим дурнем! Цар 
явно не любив куртуазні манери), а миргородського 
полковника Данила Апостола. «И буде полковник 
Миргородцкой где в близости обретаетца, — писав 
Петро І Меншикову 27 жовтня, — то прикажи ево 
сыскав к нам прислать, обнадежа ево милостию на
шею, потому что он великой неприятель был Мазе-
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пе». За іронією долі, Петро І на той момент іще не 
знав, що Апостол (дійсно замішаний у дії «антимазе- 
пинської» старшинської опозиції, зокрема, в «справі 
Кочубея») був разом з Мазепою у шведському таборі 
(хай і швидко втік звідти), тобто там, куди так і не по
трапив тихий Мазепин приятель, який, зрештою, зро
бив свій головний політичний і життєвий вибір...

6 листопада в Глухові у присутності царського по
сланця князя Долгорукого, російських військ, лише 
двох українських полковників (Скоропадського і По
луботка) , місцевих козаків, яких зуміли назбирати, за 
відсутності всієї генеральної старшини (що була з Ма
зепою або вичікувала) відбулася церемонія виборів 
гетьмана. Скоропадський, відчуваючи непевність сво
їх позицій, брав «самовідвід», пропонуючи кандида
туру Полуботка, після чого росіяни, схоже, натякнули, 
що останній є зовсім небажаним кандидатом саме 
через свою активність і численні таланти. Після таких 
переконливих аргументів, за тогочасним документом 
(цитованим відомим істориком XIX століття Д. Бан- 
тишем-Каменським), «новоизбранный гетман кла
нялся народу и говорил: я недостоин гетманского уря
да. — «Достоин, — ответствовал народ, — ты старый 
и верный слуга царского величества в Войске Запо
рожском» . Князь Долгорукий вручил Скоропадскому 
войсковые клейноды: бунчук, знамя, булаву и печать, 
привел к присяге и отправился с ним в дом князя Мен- 
шикова, где Скоропадский представлен был государю 
вместе с находившимися тогда в Глухове полковни
ками и старшинами. В сей день гетман угощал подчи
ненных своих обеденным столом, и пальба из пушек 
не умолкала близ его дома».
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Ідилія та й годі, чи не правда? Особливо добре вдав
ся автору документа «вірнопідданий народ», насправ
ді дезорієнтований «шведчиною» та репресіями. За
уважмо — навіть найменші формальні традиції під час 
виборів гетьмана були дотримані (на відміну від таких 
«дрібничок», як брак абсолютної більшості старшин
ської еліти і навіть договірних статей з новообраним 
гетьманом! Відомі Решетилівські статті, чи «Проси
тельные пункты», будуть затверджені царем аж у лип
ні 1709 року), от тільки землю ніхто на голову Іванові 
Іллічу не сипав, як це робили буйні запорожці зі сво
їми кошовими (щоб не забували, звідки прийшли і ку
ди зрештою всі ми підемо). Подальша історія гетьма
нування Скоропадського є безкінечною вервечкою 
компромісів і проявів обережної боротьби за збере
ження залишків Української козацької держави, які 
руйнувалися безжальною, невідворотною, «бульдо
зерною» атакою царя-модернізатора, котрий на
справді не відчував до Скоропадського ні жодної по
ваги (як це було з Мазепою аж до 1708 року), ані 
стовідсоткової довіри. Проте через складну геополі- 
тичну обстановку (тривала Північна війна, назрівав 
новий конфлікт із Туреччиною) піти на повну ліквіда
цію Гетьманщини цар не міг. «Вірні малороси» могли 
«не так зрозуміти» це «піклування про їхнє благо» 
і піти шляхом Мазепи й Орлика. Тож Петро вирішив 
підточити васальну державу, її економіку і перш за все 
військо зсередини — примусовими канальними ро
ботами, спорудженням фортифікаційних будівель, 
військовими походами для завоювання далеких країв 
тощо. Козаків і селян нерідко відправляли до найвід- 
даленіших куточків гігантської імперії — до Петер
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бурга, Астрахані, Царицина (копати Волго-Донський 
канал), на Кавказ та Каспій (український козацький 
поет Захар Дзюбаревич написав про ці події «Псалом 
Терський і Дербентський», що починається промо
вистою фразою — «вже надходить кінець світу отим 
людям без одвіту», тобто козакам). Зрештою, про того, 
хто загнав «голих і голодних» унаслідок тривалих і ви
снажливих імперських походів українських козаків 
на далеку Північ та збудував «на їх трупах катованих» 
столицю, давно і недвозначно висловився Тарас Шев
ченко. З походів і робіт додому поверталося, заданими 
Б. Крупницького, від ЗО до 60 % — інші гинули від бру
тального поводження, поганих умов життя, епідемій 
тощо. 1721 року на Ладозькому каналі працювало де
сять тисяч козаків, з них за один лише рік померло 
З тисячі. Поступово збройні сили Гетьманщини втра
чали рештки своєї боєздатності, а отже і не могли 
в майбутньому вчинити жодного опору імперії.

Подібною була політика царського уряду й у сфе
рі економіки. Все частіше українським купцям за
боронялося займатися закордонною торгівлею (або 
вона переорієнтовувалася з традиційного і геогра
фічно ближчого Данцига на далекі й невигідні для 
українців «морські ворота імперії» — Архангельськ, 
Ригу, Петербург). Запроваджувалась державна мо
нополія на низку товарів, застосовувався держав
ний примус, аби купці з Гетьманщини перекупову
вали різноманітні товари лише в російських купців, 
що йшло на користь тільки останнім. Спеціальні 
розпорядження царя взагалі забороняли торгівлю 
гетьманців і запорожців, на порушників чекав батіг 
і Сибір. Фактично Петро І скасував вільну зовніш



Шлях до Переяслава — і від нього 231

ню українську торгівлю як таку, обмежуючи й тор
гівлю внутрішню. Імперський уряд здійснив нову 
(після спроб XVII століття) спробу наводнити Геть
манщину «поганою» мідною монетою, яка видава
лася за срібну. Швидко зростало оподаткування на
селення Гетьманщини (зокрема, на міста, що у свій 
час підтримали Мазепу, накладалися штрафи), над
то важким тягарем були постої царських військ на 
території лівобережних полків (українське Право
бережжя «великодушний» цар узагалі віддав своє
му польсько-саксонському союзникові Августу II).

Читач, можливо, спитає — а що ж робив у цей час 
гетьман Скоропадський? Намагався не псувати від
носин із «сильними імперського світу». Зітхаючи, уза
конював роздачу земель з українськими селянами та 
навіть козаками царському фаворитові Олександру 
Меншикову та відомому «героєві» подій 1709 року 
полковникові Гнатові Галагану, канцлерові Російської 
імперії графові Головкіну, князеві Долгорукому, віце- 
канцлеру й успішному казнокрадові (згодом пока
раному самим же Петром І) баронові Шафірову, 
фельдмаршалу Шереметєву та ін. Непрості стосунки 
Скоропадського з Меншиковим, які інколи вилива
лись у скарги з боку гетьмана цареві, не могли зміни
ти ситуації. Показово, що, одержавши в Гетьманщині 
землі з селянами, козаками та міщанами, російські 
сановники відмовлялись підкорятися владі гетьмана, 
підбурюючи до того і своїх підданих.

Справа в тому, що помітно скоротились і геть
манські повноваження як такі — відразу після об
рання Івана Скоропадського, цар, упевнений, що 
«все гетманы от Богдана Хмельницкого были измен-
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никами» (!), у липні 1709 року наказав стольнику 
Андрієві Ізмайлову повсякчас «бути при гетьмані» 
фактичним співправителем — царський резидент 
мав спільно з гетьманом вирішувати всі основні дер
жавні проблеми, водночас стежачи за всією україн
ською адміністрацією задля недопущення нового 
«бунту» чи «зради». Згідно з Решетилівськими стат
тями гетьман позбавлявся права призначати стар
шину, карати винних смертю, роздавати маєтки без 
царського указу, стольник Ізмайлов здобув винятко
ве право приймати послів і навіть стежити за при
бутками гетьмана й держави (1710 року Ізмайлова 
змінив новий резидент — відомий хабарник і до
нощик Федір Протасьєв). Гетьманську резиденцію, 
згідно з волею Петра І, було перенесено з Батури
на до провінційного Глухова, майже на російсько- 
український (цілком реальний тоді) кордон. За таких 
умов Скоропадський, якому, скоріш за все неодно
разово принагідно згадували його колишні приятель
ські відносини з Мазепою, тим самим «тримаючи на 
гачку», поводився надзвичайно обережно, зрідка 
зважуючись на невеличкі демарші. Так, Петро І вдав, 
ніби не помітив петиції гетьмана від 1722 року, у якій 
Скоропадський «із плачем і слізьми» просив царя 
вивести російські полки з Лівобережжя, а також 
скаржився на зловживання Меншикова.

Запорозькі козаки, жуючи несолодкий хліб ви
гнанців після втечі з території, підконтрольної Ро
сійській імперії 1709 року, не просто не визнавали 
влади Скоропадського над собою, а й відверто глу
зували в листах зі старого гетьмана, якого обрала 
мізерна купка старшин і який сидить, мовляв, у Глу-
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хові під охороною «московських мушкетів». Проте 
на той момент хоч якимось чином змінити співвід
ношення сил між імперією і Гетьманщиною вже не 
міг, мабуть, ніхто. Не допомогло посиленню позицій 
українського гетьмана і те, що 1718 року Скоропад
ський на прохання Петра І віддав свою 15-річну 
доньку Уляну за сина одного з царських улюблен
ців — графа Петра Толстого. Парадокс, але це зміц
нило позиції радше матері нареченої (любительки 
модних європейських суконь) в колі російських 
придворних дам, аніж владу її татка — гетьмана.

Не міг Іван Скоропадський вести й самостійну 
кадрову політику, як це робили його попередни
ки — старшина Гетьманщини активно поповнювала
ся з найстрокатіших елементів, призначених Петром І 
за критерієм «благонадійності» до імперії. Проблема 
для гетьмана тут була навіть не в різноманітті етнічно
го походження цих «нових людей», а в їхній схильно
сті до доносів, у зневазі до колег, підлеглих і україн
ських порядків, та відсутності бажання обстоювати 
інтереси Гетьманщини. Петро І нерідко прямо втру
чався у «кадрову політику» гетьмана. Так, за своїм 
власним бажанням він призначив ніжинським пол
ковником уже згаданого росіянина П. Толстого, га- 
дяцьким — серба Милорадовича, київським — ко
лишнього українського найманця Антона Танського. 
Більше того, цар інколи сам призначає на посади на
віть сотників, обмежує функції генерального суду...
І без того, м'яко скажемо, невеликий авторитет Ско
ропадського серед старшини та звичайних мешканців 
Гетьманщини стрімко падав: місцеві старшини, осо
бливо полковники, часто просто ігнорували його роз-
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породження, вели незалежну від гетьмана політику, 
спираючись на свої заслуги перед царем.

Дуже помірними здаються й успіхи Скоропад
ського у сфері меценатства — хоча віддамо гетьма
нові належне, тут він теж намагався наслідувати 
Мазепу, чимало жертвуючи «на храми». Проте брак 
грошей у добряче спустошеній царем і його людьми 
скарбниці й заходи Петра І, спрямовані на відверте 
придушення українського друкованого слова (чого 
вартий лише сенатський указ від 1720 року про за
борону друкувати українські церковні книги і фак
тичне запровадження цензури Святійшого Синоду 
в цій сфері), неабияк перешкоджали цьому.

Минали роки. Успішним для Росії Ніштадтським 
миром 1721 року закінчилась Північна війна, але 
наступ Петра І на внутрішні автономії імперії три
вав. І старий, серйозно хворий Скоропадський зва
жився на достатньо сміливий за тих умов учинок — 
він вирішив нагадати цареві про його ж таки обіцянки 
зразка 1708—1709 років, тобто часів боротьби з Кар
лом і Мазепою, про «гарантії прав і вольностей 
вірного малоросійського народу». За словами укра
їнського старшини М. Ханенка, що їздив зі Скоро
падським до Москви на святкування укладення Ні- 
штадтського миру (де серед інших «трофеїв» була 
й алегорична фігура «знищеного мечем гнізда бун
ту Батурина», що навряд чи тішило Скоропадського), 
гетьман подав цареві прохання вивести з Гетьман
щини обтяжливі регулярні полки, ліквідувати не
нависну селянам підводну повинність, заборонити 
російським чиновникам утручатися в козацьку юрис
дикцію тощо. На цю обережну програму захисту
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бодай решток українських прав, сформульовану 
старшиною, імператор відповів своєму надокучли
вому «рабу» — так мав писатися Скоропадський 
згідно з етикетом (і знову разючий контраст із «Ива
ном Степановичем», «господином гетманом», як ко
лись звали Мазепу) — досить несподіваним кроком. 
Такого рішення точно не чекали ні хворий Скоропад
ський (у Москві він часто кликав до себе лікаря, не 
був на деяких церемоніях, чого Петро І, як відомо, 
страшенно не любив), ані старшина в Україні.

ЗО квітня 1722 року Петро І видав спеціальний указ 
про створення в Україні так званої Малоросійської 
колегії на чолі з С. Вельяміновим (першої з двох, відо
мих в українській історії), зазначивши її безпосеред
ні функції (нагляд за всією діяльністю гетьмана, ге
неральної, полкової і сотенної старшини, дозвіл на 
видачу ними розпоряджень щодо управління Геть
манщиною тощо), зокрема, і як найвищої апеляцій
ної інстанції. Мотивація запровадження нового 
органу управління була такою простою — постійні 
непорядки і зловживання в Гетьманщині, масові 
скарги її населення до царя і щире бажання добра 
для «вірних малоросів». 2 травня 1722 року Скоро
падський іще знайшов у собі сили відповісти на цей 
потік демагогії, відвертої брехні й напівправди за
переченням усієї мотивації змін, про яку йшлося 
в царському указі. Скоропадський навіть пообіцяв 
усесильному володареві імперії подати повне досьє 
на хабарника і донощика Протасьєва, якого вважав 
душею цієї інтриги. Більше того, завжди такий обе
режний гетьман наважився нагадати вже доволі роз
дратованому цареві про пункти Богдана Хмельниць
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кого, порушені в даному випадку, та ще й пообіцяв, 
що малороси будуть служити цареві вірно, лише як
що тих пунктів буде дотримано. Цар мовчав. Із геть
маном, що від'їхав з Москви, він навіть не попрощав
ся, і то було досить зловісною ознакою. Проте на 
Івана Скоропадського вже чекав не менш грізний, 
але водночас і набагато справедливіший суддя... 
27 червня помираючий гетьман дістався своєї столи
ці Глухова, де навіть не зміг (а може, і не надто хотів? ) 
бути присутнім на молебнях та бенкетах з нагоди 
річниці такої неоднозначної для українців Полтав
ської перемоги й дня святого Петра (29 червня).
2 липня він підписав заповіт, а наступного дня виспо
відався, прийняв соборування і тихо помер.

Наступні п'ять років козацькою Україною керувала 
Малоросійська колегія (такий собі «колективний геть
ман») , котра своїми зловживаннями дратувала не ли
ше старшину, а й звичайних мешканців Лівобереж
жя. І після смерті Петра І відбувся певний «відкат» 
у російській політиці ліквідації української автономії.

За іронією долі, саме через занепокоєність відо
мого ворога «мазепинства» князя Меншикова діями 
гетьмана-емігранта Пилипа Орлика, загостренням 
відносин з Османською імперією і через небезпеку 
великої війни в Європі, у яку мало не вступила Росія 
на боці австро-іспанської коаліції, було ухвалене рі
шення про ліквідацію Малоросійської колегії та 
відновлення гетьманства в Україні. Урочисті вибори 
(а фактично царське призначення без жодних дого
вірних статей) гетьманом миргородського полков
ника, старого знайомого Мазепи, 73-річного Данила 
Апостола відбулися 1 жовтня 1727 року в Глухові.
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Проте всі ті росіяни та українці, хто міг подумати, 
що сивочолий дідусь уже стоїть «на Божій дорозі» 
і не має жодних серйозних політичних планів, силь
но помилялись! Мало того, що Данило Апостол про
жив іще понад шість років на зло своїм ворогам і на 
радість друзям і численній родині, він устиг зали
шити помітний слід в історії козацької України саме 
як гетьман. Старий козарлюга спробував улаштува
ти справжню кадрову чистку під вічно актуальним 
девізом боротьби з корупцією (не гіршу за ті, котрі 
колись улаштовував його давно покійний шеф Іван 
Мазепа), виганяючи з посад високопоставлених ха
барників, особливо тих з них, у чиїй лояльності що
до себе пан Данило мав сумніви (чого варті лише 
довголітня «війна» Апостола з кланом Марковичів 
чи російським резидентом в Україні й відомим хабар
ником Ф. Наумовим!). Не був сивий ветеран і цар
ським холопом — 1728 року він разом зі старшиною 
подав петицію до Петербурга, на котру імператриця 
Анна Іоанівна відповіла так званими «Рішительни- 
ми пунктами», які в обмеженій формі зберігали 
українську лівобережну козацьку автономію. Про
тягом 1729—1731 років було проведено так зване 
«Генеральне слідство про маєтності», внаслідок чо
го було визначено і повернуто в державне користу
вання частину рангових (державних, які надавалися 
за службу і на термін служби козацьких урядовців) 
землі, безпідставно захоплені в приватне володін
ня, проведено реорганізацію фінансової системи 
України (зокрема, вперше встановлено кошторис);
1730 року гетьман видав «Інструкцію українським су
дам», де встановлювався порядок апеляції в судових
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справах, обмежено кількість полків російської армії, 
що стояли на щорічному постої в Україні тощо.

За всебічного сприяння гетьмана було досягнуто 
значного зовнішньополітичного успіху для Росій
ської імперії — вже після смерті Апостола, 1734 ро
ку, до земель під владою імператриці Анни повер
нулися запорожці, заснувавши так звану Нову Січ 
на річці Підпільна (проіснувала до 1775 року). Саме 
за Апостола було розпочато грандіозну роботу зі 
створення справжнього писаного кодексу тогочас
ного українського права («Права, по которым судится 
малороссийский народ»); силами українських коза
ків і селян на півдні Гетьманщини була збудована 
страшенно трудомістка і, як виявилось, не надто 
ефективна проти татар Українська лінія (1731— 
1733 роки). За військові заслуги імператриця Анна
1731 року нагородила колишнього «мазепинця» од
ним з найвищих орденів Російської імперії — орде
ном Святого Олександра Невського (яким Данило 
Апостол вельми пишався).

Проте старість підточила навіть залізне здоров'я 
гетьмана. 28 квітня 1733 року гетьмана частково пара
лізувало — віднялись ліві рука й нога. Проте останній 
бій мужнього козака зі смертю тривав — гетьман на
віть почав одужувати, знову займатися державними 
справами. Другий інсульт стався на початку нового, 
1734, року і 15 січня гетьман-Данило Апостол помер.

Українській козацькій старшині заборонили оби
рати нового гетьмана — замість нього Гетьманщи
ною почало керувати так зване Правління гетьман
ського уряду з трьох росіян і трьох українців, на 
чолі з князем О. Шаховським, фаворитом Анни
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Іоанівни. Українська козацька держава все впевнені
ше ставала невід'ємною частиною імперії у військо
вому, політичному, економічному плані. Вона була 
слабкою у військовому сенсі, її політичне значення 
зменшувалася з кожним роком. Проте відмінності 
в управлінні українськими та російськими терито
ріями досі лишалися значними, і ними, на думку 
імператриці, слід було зайнятися всерйоз.

Те, що сталося далі, було вагомою мірою резуль
татом випадковості, хоча й по-своєму закономір
ної. Останнім українським гетьманом, котрий став 
ним цілковито з волі російської імператриці, був 
брат фаворита і таємного чоловіка імператриці Єли
завети Петрівни, Олексія Розумовського, Кирило. 
Обидва брати не забували про своїх земляків, спри
яючи кар'єрному зростанню перш за все своїх да
леких і близьких родичів та знайомих, а також 
такому собі впровадженню певної моди на все укра
їнське при петербурзькому дворі (страви, тради
ційні співи та музика), моди цікавої, але загалом так 
само поверхової і нетривкої, як і мода на «все шот
ландське» за часів знаменитої британської короле
ви Вікторії в XIX столітті.

Саме Олексій Розумовський підтримав клопотання 
козацької старшини перед імператрицею (1742 року 
в Санкт-Петербург на коронацію Єлизавети Петрівни 
прибули лубенський полковник Петро Апостол, бун
чукові товариші Яків Маркович, Григорій Лизогуб 
і Андрій Горленко, яким зрештою вдалося вирішити 
низку питань, що стосувалися України, не забувши 
і про себе). Головне, що імператриця заборонила ро
сійським вельможам свавільно: закріпачувати укра
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їнське населення Гетьманщини, завдавати йому збит
ків — підтверджувалося право селян на перехід від 
одного пана до іншого. Таке важливе місто як Київ 
здобуло підтвердження своїх прав і привілеїв.

Симптоматичною була й відома поїздка 1744 року 
імператриці та Олексія Розумовського в Україну, 
під час якої Єлизавета відвідала Глухів, Козелець 
і Київ. Це була чудова нагода не тільки для козацької 
старшини, щоб попросити відновити давні права 
і свободи в максимально можливому на той момент 
обсязі, відновивши зокрема посаду гетьмана, ви
мушено вакантну після смерті Д. Апостола. Водно
час це була й нагода для імператриці, зацікавленої 
у зміцненні власної популярності в усіх куточках 
своєї гігантської держави, продемонструвати свою 
підкреслену повагу до «чудового і незлобивого» 
(її власні слова) «малоросійського народу».

Імператриця одружила Кирила Розумовського зі 
своєю родичкою, 17-річною красунею Катериною 
Іванівною Наришкіною. Щасливі наречені отрима
ли багато сіл, десятки тисяч кріпаків у Росії, будин
ки в Москві та Петербурзі тощо, а їхнє весілля 
в жовтні 1746 року стало ще одним приводом для 
запрошеної на нього української старшині нагадати 
про своє прохання щодо відновлення гетьманства 
імператриці, котра, здавалося, вже стала «забувати» 
про ту мрію своїх «вірних малоросіян».

Вирішення питання про відновлення гетьманства 
розтягнулось аж на півтора роки. Зрештою 5 травня 
1747 року імператриця Єлизавета видала указ про ви
бори гетьмана в Україні. «Понеже в бытность нашу 
в Украйне тамошняя страшина и обыватели, именем
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всего нашего подааного народа малороссийского, нам 
всеподданнейше били челом о определьнии им по 
прежнему гетмана, того ради ми, на сие их всеподдан
нейшее прошение, всемилостивейше соизволяя, ука
зали в Малороссии гетману по прежним тамошним 
правам и обыкновениям быть, и онаго во всем на та
ком основании учредить, как бывший там наперед 
сего гетман Скоропадский учрежден был...»

Звісно, увесь церемоніал і кандидатура гетьмана 
були відомі заздалегідь, але це не «знецінює» самого 
факту відновлення гетьманства і власне гетьману
вання Розумовського. Гетьмана обирали 22 лютого 
1750 року на площі в Глухові представники всіх 10 пол
ків Лівобережжя, а також уся генеральна старшина, 
бунчукові товариші й полковники. На батьківщину 
гетьман виїхав навесні 1751 року з новими клейнода- 
ми, величезним почтом (слуги, кухарі, охорона, а та
кож музиканти й актори — мистецтвом Кирило Гри- 
горійович зацікавився серйозно, ще перебуваючи за 
кордоном). У Глухові, котрий спочатку став гетьман
ською столицею, нового булаводержця урочисто ві
тала старшина. Проте ми не стали б змальовувати 
наступні 13 років як суцільну вервечку маскарадів, 
концертів і театральних вистав, хай їх і було вдосталь. 
Так, гетьман дійсно створив у Глухові, а згодом у Ба- 
турині, копію петербурзького двору з усіма належни
ми елементами, його побут був таким собі гібридом 
між побутом європейського аристократа цієї епохи 
і річпосполитського магната дещо більш ранньої доби. 
Причому не обійшлося без власного театру, італій
ської опери, капел та хорів, надвірного війська у ви
гляді гусарів «гетьманського прапора» і фавориток.
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За підрахунками вчених, Кирило Розумовський 
за час свого гетьманування жив в Україні зовсім 
недовго (липень — листопад 1751 року, березень — 
грудень 1757 року, березень 1760 — жовтень 1761 ро
ку, липень 1763 — січень 1764 року — див. «Волода
рі гетьманської булави»), здебільшого перебуваючи 
в Санкт-Петербурзі та Москві. Утім, про українські 
справи він не забував — скасував деякі непопуляр
ні податки, закріпив за старшиною та духовенством 
право на вільне винокуріння (виготовлення горіл
ки), ліквідував митниці на кордоні між козацькою 
Україною і Росією (цей момент, щоправда, скоріше 
свідчить про продовження імперських інтеграцій
них процесів щодо козацької України за доби Єли
завети й Розумовського; імператриця не лише на 
словах проголошувала себе «наступницею політики 
свого батька», хай ця політика і проводилася значно 
повільніше та жіночими ручками в «оксамитових 
рукавичках»), а головне — встиг провести кілька 
важливих реформ, що сприяли певній модернізації 
в цілому вельми архаїчного на XVIII століття козаць
кого ладу (найважливішими з них стали судова ре
форма та зміни в освітній і військовій сферах).

На 1760 рік був детально розроблений план за
снування та діяльності університету в Батурині ( « ста
рій новій» гетьманській столиці, до якої Розумов
ський переїхав із Глухова). Кількарічне навчання за 
кордоном не пройшли для молодого гетьмана дар
ма — він активно підтримав план створення справж
нього європейського світського навчального закладу 
університетського типу (схожого на тогочасні німець
кі університети) з трьома факультетами і дев'ятьма
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кафедрами, цілим «університетським містечком» — 
навчальними та житловими корпусами, друкарнею, 
ботанічним садом, анатомічним корпусом, великою 
бібліотекою й лабораторіями, церквою, лікарнею 
і гауптвахтою. Проте цим справді цікавим і корис
ним планам не судилося здійснитись — 1763 року їх 
«поховав» уряд «освіченої абсолютистки» Катери
ни II, для котрого університет у провінційному для 
імперії (зате вельми важливому для козацької авто
номії, котру імператриця саме збиралась ліквідову
вати) Батурині здався непотрібною і шкідливою за
бавкою — освітніми центрами імперії мали стати 
Москва й Петербург.

Певне занепокоєння Єлизавети Петрівни, а по
тім і Катерини II та її радників викликав хай і не 
надміру великий, але досить стійкий інтерес геть
мана до сфери розбудови збройних сил. Головним 
«підбурювачем» не надто «мілітарного» гетьмана 
до проведення реформ у цій галузі історики вва
жають лубенського полковника Кулябку — за його 
проектом козацьких синів стали навчати «військо
ві екзерциції», було реорганізовано козацьку арти
лерію, запроваджено уніформу, почато переозбро
єння війська за новим зразком. Логічним наступним 
кроком могло стати перетворення армії на повні
стю регулярну — так-так, Україна мала непогані 
шанси невдовзі отримати власну регулярну армію, 
чималу за кількістю і якістю не гіршу за російську 
імперську, і це не могло не турбувати багатьох ро
сійських урядовців, які пам'ятали недавні для них 
часи іншого гетьмана, котрий теж любив освіту 
й розбудовував військо, а згодом почав замислю
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ватися про створення окремого Українського кня
зівства під шведським протекторатом...

Подібно до Мазепи, Розумовський став жертвою 
наклепів та мішенню для доносів. Писав їх «друг ди
тинства» і довірена особа гетьмана Григорій Теплов, 
котрий якийсь час обіймав посаду керівника гетьман
ської канцелярії і, вміло користуючись практично не
обмеженою довірою Кирила Розумовського, разом із 
царським резидентом Ф. Наумовим пильно відстежу- 
вав настрої старшини і козаків. Теплов не міг не ба
чити, як у незрозумілій, неприємній йому козацькій 
Україні хутко з'являються цегельні мануфактури і ве
ликі лісопильні, суконні й навіть металообробні під
приємства, ливарні тощо. Частина з них проіснувала 
аж до нової хвилі модернізації промисловості україн
ських земель у середині XIX століття. Всі ці підприєм
ства приносили особисто гетьману (загалом людині 
з вельми вишуканими смаками і великими запитами) 
величезний прибуток, але ж об'єктивно сприяли та
кож і економічному посиленню козацької автономії.

За життя Єлизавети Петрівни доноси Теплова не 
мали особливого ефекту — імператриця таки більше 
довіряла своєму чоловікові та його братові, хоча не
рідко діяла в інтересах імперії та всупереч інтересам 
козацької автономії, котра мала залишатись «іграш
ковою» — гетьман був позбавлений права будь-яких 
зовнішніх дипломатичних зносин, не міг призначати 
полковників без відома уряду імперії, при ньому по
стійно мешкав офіційний царський резидент, зверх
ність над Українською козацькою автономією пере
давалась то до відома Колегії іноземних справ, то 
знову поверталась до юрисдикції імперського Сенату.
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Утім, все ж поки була жива Єлизавета Петрівна, 
попри всі поступові обмеження прав його держави, 
позиції «Его императорскаго величества Малыя 
России обоих сторон Днепра и Войск Запорожских 
гетмана, действительного камергера, императорской 
Санкт-Петербургской академии наук президента, 
лейбгвардии Измайловского полку полковника и обо
их российских императорских орденов Святаго апос
тола Андрея и Александра Невского також полскаго 
Белого орла и голстинскаго [Гольштейн — північно- 
німецьке князівство. —Д. Ж.] святой Анны кавалера 
и Российской империи графа Кирилла Разумовского» 
лишалися майже непохитними. Після смерті імпера
триці наприкінці 1761 року, протягом короткотермі
нового і досить своєрідного царювання Петра III, за 
словами гострого на язик князя Васильчикова, геть
ман «сделался чем-то вроде шута и не мог при своем 
светлом уме, с первых же дней нового царствования, 
не понять жалкой роли, которую ему предоставил 
новый император», пристрасний любитель пограти 
в олов'яні та живі солдатики. Кирило Розумовський, 
не знайшовши спільної мови з імператором на ґрунті 
згаданих ігор, відчуваючи себе приниженим і відсу
нутим на задній план при дворі якимись приїжджими 
гольштейнцями, виявив цілком «гетьманську» рішу
чість, про що, однак, пізніше мав не одну нагоду гірко 
пошкодувати. Він зі своїм гвардійським полком при
єднується до перевороту, ініційованого дружиною 
Петра III, яка після знетронення і вбивства чоловіка 
стане Катериною II. Утім, проста вдячність — не та 
чеснота, яка шанується в політиці. Причин тотального 
«провалу» гетьмана при дворі Катерини II історики
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називають кілька — від конфлікту зі всесильним фа
воритом нової імператриці Григорієм Орловим до дій 
того-таки Теплова, який тепер міг писати доноси з по
силеною енергією, сподіваючись, що до них прислу
хаються. Не секрет, що нова імператриця не любила 
Кирила Розумовського за його гордість та інколи за
надто гострий язик.

Безперечно, безпосереднім приводом для вже за
думаної радниками Катерини II (і можливо, нею са
мою) ліквідації українського гетьманства послужили 
гетьманські чолобитні 1763 року з проханням до
зволити відкрити в Батурині університет, водночас 
реформувавши на тих самих засадах Києво-Моги- 
лянську академію, і головне — визнати спадковість 
посади гетьмана за його нащадками. Дотепер спірним 
є питання, чи підкинув гетьманові цю ідею провока
тор Теплов, чи висунула її козацька старшина — ди- 
настійні проекти для козацької України не рідкість, 
згадаймо Хмельницького, Мазепу та ін. Головне, що 
той-таки Теплов, який з 1762 року став статс-секре
тарем імператриці, якусь роботу все ж провести встиг. 
Вінцем його зусиль стала доповідна записка-донос 
«О непорядках в Малороссии», у якій докладно зма
льовувались усі вади козацького устрою і виказувала
ся лицемірна «турбота» про українців, котрі, мовляв, 
самі хочуть напряму перейти під владу справедливої 
імператриці, а вона просто мусить ліквідувати заста
рілий і шкідливий для її імперії гетьманат на чолі з на
хабою Розумовським, який уже будує якісь династій- 
ніплани!

Можливо, існував і радикальніший проект ліквіда
ції гетьманату — зі звинуваченням Розумовського
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в «мазепинстві» й судом над ним (про це є згадки у су
часників тих подій), проте обережна імператриця ви
рішила «натиснути» на гетьмана сильно, навіть бру
тально, «чтоб и имя гетманов исчезло, не токмо бы 
персона какая была произведена в оное достоинство», 
але таки без скандалу на всю імперію — і на всю Єв
ропу. Розумовського викликали в Санкт-Петербург, 
де його прийняли дуже холодно. Обійняв гетьмана під 
час зустрічі лишень один Теплов, на що навіть недруг 
Розумовського, фаворит Катерини II Григорій Орлов 
процідив знамениту біблійну фразу «його цілує, його 
ж і зрадить». Після непростих « переговорів » Розумов- 
ський погодився зректися булави, залишившись при 
всіх маєтках, пожиттєвій пенсії в 50 тисяч карбован
ців і ще купою різних маетностей і палаців включно 
з цілим містом Гадячем, і діставши чин російського 
генерал-фельдмаршала (звісно, не взявши участі 
в жодній битві). 10 листопада 1764 року з'явився імпе
раторський указ про ліквідацію гетьманства і призна
чення для керування колишньою Гетьманщиною но
вої Малоросійської колегії. Історія політично окремої, 
хай і підпорядкованої Росії, Української козацької 
держави закінчувалась.

Отже, шлях козацької України до Переяслава був 
відносно коротким, хоч і непростим, попри те, що 
писали про нього багато авторів, котрі вважали його 
мало не «запрограмованим» усім перебігом україн
ської та російській історії. Сам Переяслав став резуль
татом унікальних обставин, і як політичний акт ви
явився напрочуд нетривалим, адже обидві сторони 
не збиралися виконувати свої непевні обіцянки, 
маючи кожна тільки свою конкретну мету. А ось шлях
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від Переяслава виявився довгим, і визначався він 
не «братерством» чи «ворожнечею» українського та 
російського народів, а реальним співвідношенням 
сил державних утворень, у межах котрих проживали 
ці народи — Української козацької держави й Мос
ковського царства (згодом Російської імперії). Історія 
судила першій блискучий початок і нетривале іс
нування, а другій — досить довге політичне життя, 
зростання військово-політичної, економічної та куль
турної величі, не останньою мірою завдяки україн
ському потенціалу. На цьому шляху були і періоди 
активного наступу царів, і перемоги гетьманів, котрі 
змушували російських самодержців до тактичних 
змін у їхній політиці щодо України. Одначе, стратегіч
но ситуацію визначали сила двох згаданих державних 
утворень, з-поміж яких Українська козацька держава, 
і так будучи потенційно слабшою, не змогла присто
суватись до нових умов, проеволюціонувати настіль
ки, аби гідно протистояти тиску з боку політично 
й культурно інакшого сусіда, котрий зумів-таки до 
кінця пройти свій шлях болючої, непростої еволюції: 

Звісно, винесені в назву розділу словосполучення 
мають іще одне значення — в якомусь розумінні 
вся подальша українська історія може розглядатись 
як шлях «до» або «від» Переяслава, тобто самоствер
дження української нації відбувалося на основі 
ствердження і прийняття так званого «Переяслав
ського міфу» про втрачену (з варіаціями на тему 
щодо того, хто в тому винен) можливість рівно
правного україно-російського союзу або запере
чення цього міфу. Міфу, який, зрештою, остаточно 
не помер навіть сьогодні.



РозділУ. Я К  ^ М З Т И

міст руських»» 
стала
імперською
провінцією



Українська культурна провінційність -  явище 
невигадане і саме собою цікаве. Інколи вважа
ють, що це якась уроджена вада українців, так 
само як «висока культура» е одвічно притаман
ною спадкоємцям блискучої імперської культу
ри -  росіянам. Звісно, це не так.
У цьому розділі мова піде про те, як Україна 
(пам’ятаєте відомий вислів, яким віщий князь 
Олег окреслив колись Київ, «матір» імперії Рю- 
риковичів -  Київської Русі) стала провінцією 
Російської імперії, але не в політичному чи еко
номічному сенсі -  про це йшлося в поперед
ньому розділі.

А саме — йтиметься про таке явище як культурна 
«провінційність», і про те, звідки воно взялося в історії 
україно-російських культурних взаємин XVII—
XVIII століть. Адже чи не дивно — у другій полови
ні XVII століття українські землі були фактично 
тим регіоном, звідки до Росії потрапляли нові куль
турні тенденції, масово рекрутувалися діячі науки 
та мистецтва, а рівень освіченості не лише духо
венства (найосвіченішої середньовічної категорії 
населення, такої собі «середньовічної інтеліген
ції»), а й пересічних громадян значно переважав 
згаданий рівень у мешканців Московської держави. 
Проте минуло століття-півтора, і козацька Україна 
стала «тихою Малоросією», не надто освіченою, 
колоритною, цікавою для мешканців імперії, але 
такою безнадійно провінційною...

Історія культурних взаємин Москви і Києва (він 
лишався культурним символом України, яким так-
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таки не змогла стати жодна козацька столиця; най
ближче до цього був Батурин часів Мазепи та Розу
мовського) протягом XVII—XVIII століть непроста, 
цікава і достатньо міфологізована стараннями як ро
сійських, так і українських істориків. Головний міф 
з російського боку щодо згаданих відносин у свій час 
сформулював іще В. Бєлінський, котрий, як відомо, 
стверджував, що, приєднавшись до рідної їй Велико
роси, Малоросія відкрила собі шлях до освіти та євро
пейської культури. Це твердження (яке просякнуте 
гордістю за досягнення часів XIX століття, доби роз
виненої «класичної культури» Російської імперії, коли 
попередня епоха вже була міцно забута російськими 
інтелектуалами) в більш чи менш категоричній фор
мі повторювали й радянські вчені другої половини 
XX століття, котрі з політичних міркувань мали ви
хваляти все вітчизняне на противагу іноземному. 
А українська (і білоруська) культури XVII століття, 
з їхніми явними західно- та центральноєвропейськи
ми впливами, не видавалися цілком «своїми» — ось 
і писали радянські автори (наприклад, Б. Рибаков) про 
«потужний вплив передової [курсив мій. —Д. Ж.] ро
сійської культури на українську», не забуваючи до
дати (в дусі ідеї «дружби народів») і про «культурне 
взаємозбагачення» (отже, і про український вплив). 
Кому був і є потрібен цей міф, ясно — аж надто від
верто він «лоскоче» «національну гордість великоро
сів». На противагу цьому міфу, частина українських 
істориків, зокрема діаспори, створили свій міф — схо
жий, але з протилежним математичним знаком. Він 
полягає в тому, що «європейські» за типом українські 
культура та освіта стояли на значно вищому рівні від
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великоруських і своїм благодатним впливом у XVII—
XVIII століттях урятували «азіатське» (дике, темне, 
забите й некультурне) Московське царство. Тобто 
діалог між великоруською та українською культурами 
згадані російські й українські вчені, а також чимало 
публіцистів, мислили і мислять виключно як культур
ний вплив, коли структурні форми однієї («розви
неної», «прогресивної») культури витискують моделі 
іншої («відсталої», «консервативної») культури, а неяк 
контакт—конфлікт між принципово різними типами 
культур. Уся справа в тому, що сприйняття культурної 
історії як якоїсь лінійної схеми зі своїм обов'язковим 
«розвитком», прогресом (або регресом) дотепер міц
но сидить у головах багатьох науковців та звичайних 
читачів книжок з даної тематики. Російська й україн
ська інтелігентська свідомість XIX — початку XX сто
ліття формувалися під впливом таких світоглядних 
чинників, як культурний європоцентризм (західно
європейська культура як єдина модель, шкала для 
інших, несхожих, культурних зразків), панування лі
бералізму та міфологем доби Просвітництва, секуля
ризація мислення. До того ж у працях російських 
авторів, як ми вже зазначали, «спрацьовувала» ім
перська гордість, а в українських — інші психологіч
ні моменти (бажання «культурного реваншу» щодо 
Росії, сублімація комплексу «молодшого брата»). 
Не забуваймо і про ренесансно-просвітницький за 
походженням погляд на добу Середньовіччя в цілому 
як на «темні віки» та «часи мракобісся й релігійного 
фанатизму» (усі згадані моменти нікуди не поділися 
й сьогодні — вони фігурують у багатьох сучасних 
українських шкільних підручниках). Проте наразі
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і в Росії, і в Україні чимало авторів намагаються по
глянути на дану проблему дещо спокійніше і зважені- 
ше (це, зокрема, стосується праць Андрія Окари, котрі 
ми будемо активно використовувати далі).

Тепер спробуємо визначитись із тим, якими були 
ключові моменти україно-російських культурних 
взаємин XVII—XVIII століпь. На початку XVII століт
тя українська та російська «високі культури» (котрі 
плекалися в середовищі тогочасної «інтелігенції») бу
ли різними, причому різними у своїй основі. Визна
чальним чинником культурного процесу в Україні 
й Московському царстві до початку XVIII століття бу
ло православ'я. Тому розвиток української та росій
ської культур цієї доби залежав від місцевих бого
словських, обрядових, почасти навіть догматичних 
особливостей. Українська культура пережила свого 
часу потужний вплив Ренесансу, а в XVII столітті до
лучилася до творення культури доби бароко (причому 
не лишень у сфері архітектури, з якою найчастіше асо
ціюють це поняття — адже існували також і барокова 
література, зокрема поезія, скульптура, живопис, 
музика тощо). Православ'я в Україні у XVI—XVII сто
літтях формувалося в тісному контакті з протестантиз
мом і так званим контрреформаційним католициз
мом — українська культура одночасно перебувала 
в орбіті вже згасаючої візантійсько-православної і за
хідноєвропейської римо-католицької культур. Саме 
така її відкритість щодо зовнішніх впливів (на відміну 
від дивовижної «закритості» тогочасної російської 
культури) стала передумовою нової, барокової, моде
лі українського православ'я, нового типу православ
ної релігійності в Україні. На думку А. Окари, ця
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модель була синтезована й закріплена видатним укра
їнським культурно-релігійним діячем митрополитом 
Петром Могилою та розбудованою ним Києво-Моги- 
лянською колегією (згодом академією). Ця «перебу
дова українського православ'я на європейський лад» 
давала змогу «легалізувати» православ'я в культурі 
Речі Посполитої, піднести авторитет православ'я 
в річпосполитському суспільстві, «боротися за нього 
на культурній мові своїх конфесійних противників» 
(А. Окара). Якщо говорити простою мовою, в основі 
барокової культури, зокрема української, лежало див
не сполучення відчуття величі людського розуму — 
і водночас недосяжності «обоження людини» (коли 
людина стає на рівень з Богом, але не завдяки своїм 
учинкам або чеснотам, а саме завдяки Богові; доклад
ніше про це трохи далі) на цім світі. Для людей доби 
бароко — «друзів Христа та Епікура», за висловом 
А. Макарова, Преображення й обожнення людини 
стає принципово неможливим, людина в мистецтві 
бароко гостро переживає трагічну суперечливість 
між «небесним» і «земним» у своїй природі. Культура 
доби бароко та й взагалі Нового часу звернена до лю
дини, зорієнтована на естетичне сприйняття. Звідси 
барокова пишність, яка середньовічній людині 
могла б здатися такою, що шкодить «ідейній глибині».

Взагалі дослідника не може не вражати відкритість 
тогочасної української (так само як і польської, ли
товської) культури та православ'я найрізноманітні
шим культурним впливам («відкритість» тут не слід 
сприймати як щось «добре» чи «погане»). Українське 
мистецтво цього часу балансує на межі сакрального 
і світського, а також православного й католицького.
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Як не дивно, навіть те, що Україна XVII століття ста
ла ареною жорстокої міжконфесійної боротьби, не 
завадило тому, що саме тут культурні контакти були 
значно жвавішими, ніж у Московській державі.

Адже панівна тенденція в російському православ'ї 
була зовсім іншою.

В культурі Московської Русі аж до середини
XVII століття давався взнаки вплив візантійської, 
болгарської та сербської культур XIV—XVI століть, 
названий другим південнослов'янським впливом. 
В основі його світобачення був так званий ісихазм — 
містична течія у православ'ї, що розвивалася з ран
ньохристиянських часів і остаточно сформувалася 
в середині XIV століття у Візантії в богословських 
трактатах святих Григорія Палами та Григорія Синаї- 
та. Ісихазм передбачає саме «обоження» людини — 
єднання з Богом на енергетичному рівні, здобуття 
людиною благодаті Святого Духа за допомогою такої 
собі споглядальної («умної») Ісусової молитви. На дум
ку ісихастів, це може привести нелише до морального 
очищення, а й до справжнього «Преображення» люди
ни. Представниками культурної традиції, пов'язаної 
з ісихазмом, у Московській Русі дослідники вва
жають знаменитих іконописців Феофана Грека, 
Андрія Рубльова, Діонісія, відомого проповідника 
XVI століття Ніла Сорського. Окремі ісихастські мо
тиви присутні й у літературній творчості Івана Гроз
ного, ідеолога розколу протопопа Авакума та багатьох 
інших давніх російських богословів, книжників, іко
нописців. Головними рисами середньовічної за своєю 
суттю російської культури, побудованої на ісихазмі, 
були аскетизм, символічна ускладненість, мотиви
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преображенння душі, нехтування всім тілесним, а та
кож консерватизм і відкидання нового знання. Раціо
нальність, любов до знань заради них самих сприй
мались як прояв гордині й суєтність, яка заважає 
справжній духовній діяльності. Ідеалом ісихастів була 
людина, котра може сказати про себе так: «астроном 
не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывах... 
аз бо есмь умом груб и словом невежа... не учен диа
лектике [мистецтво ведення диспуту, обов'язковий 
предмет у тогочасних європейських навчальних за
кладах. — Д. Ж.], риторике и философии, а разум 
Христов в себе имам». Дивним для людини доби Про
світництва (та і для сучасної людини, вихованої на 
культі знання) ставлення ісихастів до освіти — вони 
відверто не хотіли мати нічого спільного з новою «ла
тинською» вченістю, адже вона здавалась їм розсад
ником єресей і «душепагубной скверны». Граматика, 
риторика, діалектика та філософія у тому вигляді, 
у якому вони потрапляли в Україну й Московське цар
ство у XVI—XVII століттях, сприймалися представни
ками традиційної середньовічної православної сві
домості (протопопом Авакумом, а у XVIII столітті 
святим Паїсієм Величковським) як «зовнішня му
дрість», що не веде до Бога, а, йавпаки, — відвертає 
од Нього: вона пов'язується з язичництвом та като
лицтвом і протиставляється «сокровенній мудрості» 
православного вчення.

Прихильники ісихазму були і в Україні — чого 
вартий самий лишень уславлений Іван Вишенський ! 
Цей видатний православний полеміст, майстер сло
ва з чудовим стилем, теж уважав непотрібною і на
віть шкідливою ту систему освіти й науку, що саме
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розквітала на його батьківщині. Вишенський, так 
само як і російські ісихасти, був неймовірно катего
ричний, для нього існували або рай — або пекло, або 
святі — або невиправні грішники, і жоден діалог 
тут був неможливий. Хтось назве це фанатизмом, 
хтось — піклуванням про чистоту віри, захистом її 
від протестантських єресей та католицьких впливів. 
Проте в Україні ісихазм ніколи не домінував, і навіть 
у Росії він був не єдиною, хоч і впливовою, течією 
в православній культурі. Одначе в Росії ситуація 
ускладнювалася ще й уявленнями про Московську 
Русь як про спадкоємницю Візантії та останній при
тулок справжнього православ'я (див. розділ II).

Значною мірою через вплив ісихазму старомос- 
ковська культура до XVII століття була в цілому 
вельми «закритою». Будь-який чужий культурний 
вплив сприймався з підозрою, новації з погордою 
відкидалися. Зокрема, характерними в цьому плані 
є випадки саме з історії україно-російських відно
син. Так, 1627 року відомий український богослов 
Лаврентій Зизаній спробував опублікувати в Мо
скві свій науковий твір «Оглашеніє», у якому місти
лися знання з космології (світобудови) та астроно
мії. Як наслідок, патріарх Московський Філарет 
улаштував процес над єретиком та його небезпеч
ною для православ’я книжкою. Виправдання Зиза- 
нія, котрий говорив, що він не писав про вплив зірок 
на людську долю, а написав тільки для знання, не 
були зрозумілі його обвинувачам — вони вперто 
твердили: «У тебе в книзі написано про кола небес
ні, про планети, зодії [зодіакальні сузір’я. —Д. Ж.], 
про затемнення сонця, про грім та блискавку, про
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тріснування, шибання, і перун, про комети та інші 
зірки, а ці статті взяті з книги Астрології, а ця книга 
взята від волхвів еллінських та ідолослужителів, 
а тому нашому православ'ю не годиться». Зизанію 
пощастило — долі Джордано Бруно він не зазнав. 
Проте багаття, принаймні для книжок, у Московській 
державі таки палали — так, наступного 1628 року 
в Москві спалили «Учительне євангеліє» ще одного 
українського автора — Кирила Транквіліона-Ставро- 
вецького. Твір визнали «єретичним».

Проте хоч би як кортіло деяким московським ін
телектуалам замкнутися у своїй «давній благочес
тивій простоті», життя нагадувало про себе — і не 
лишень у вигляді книжок, які могли бентежити уми 
підданих царя. Московська держава потребувала 
серйозних змін, принаймні у військовій сфері точ
но — це показали події Смутних часів. Утім, аби 
бути модерною як на ту пору державою, треба було 
вдаватися до запозичень, і запозичень європей
ських. Як зазначає відомий американський дослід
ник російської культури Джеймс Білінґтон, кон
сервативні росіяни XVII століття називали все, 
пов'язане з західними запозиченнями, словом «хи
трість», віддаючи належне тим, хто створив нову 
небачену зброю, архітектурні чи літературні «хитро
щі», але водночас протиставляючи цю «хитрість» — 
«святій простоті», у якій має житти справжній 
православний християнин. «Хитрість» могла бути 
корисна для «тіла» (людини, держави — байдуже), 
але не призводила до спасіння душі, і тому ставлен
ня до неї було неоднозначне. Більше того, з Заходу 
разом із суто технічними новаціями могли про
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никати «злохитрі єресі», які містили пряму загро
зу «єдиному оплоту справжнього православ'я» — 
Московській Русі.

Тому спокуса західних запозичень по-різному 
сприймалася правителями Московського царства 
в XVII столітті. Перший Романов на престолі, Михай
ло Федорович, почав обмежені реформи у військовій 
сфері, які продовжив його син Олексій Михайлович. 
Саме останнього вважають першим російським ца
рем, котрий намагався втілити в життя православний 
міф про Москву як Третій Рим, перетворивши її на 
політичну програму об'єднання під своїм скіпетром 
усіх православих країн та заснування «нової Візан
тії» — Вселенської Греко-Російської Східної право
славної імперії з центром у Москві. Себе цар бачив 
новим римським імператором Константаном (так 
його навіть інколи називали придворні). Ядром нової 
імперії мали стати землі східних слов'ян — Велика, 
Мала та Біла Русь, тому угоди з козаками і війна в Бі
лорусії в 1650-х роках були частиною далекосяжних 
планів. Іншим складником цих планів було оновлен
ня російської православної церкви за допомогою 
освіченого українського й білоруського духовенства. 
Частиною цієї програми стало виправлення за грець
кими зразками російських церковних книг, до яких 
за століття переписування потрапило чимало поми
лок, а також удосконалення обрядів. Ініціатором цієї 
частини реформ виступив знаменитий патріарх Ни
кон (очолював російську православну церкву про
тягом 1652—1666 років), який створив потужний 
«штаб» із числа українських та білоруських право
славних інтелектуалів (куди входили Єпифаній Сла-
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винецький та інші відомі тогочасні філологи й бого
слови). Фактично мова йшла про запровадження 
в Московській державі українських богослужебних 
книг (завдяки високому рівню знання грецької мови 
в українських навчальних закладах вони відповідали 
грецьким оригіналам). Проте чимало прихильників 
«давнього благочестя» не сприйняли реформ Нико
на — Україна та українська барокова культура сим
волічно пов'язували Москву не лише з Західною 
Європою, а і з Грецією; до останньої в традиціона- 
лістських колах Московської Русі панувало в цілому 
також негативне ставлення через прийняття нею 
в XV столітті Флорентійської унії та «зради право
слав'я» (див. розділ II). Вислідом став сумнозвісний 
церковний розкол у російському православ'ї, який, 
як може пересвідчитись читач, має почасти україн
ську «причину».

Звертання до українських та білоруських діячів 
було цілком зрозумілим — близькі за мовою (але 
все ж інші) «руські» інтелектуали стали таким собі 
«трампліном» для своєрідної європеїзації Москов
ського царства. Українські духовні та світські діячі 
культури почали активно «освоювати» Московське 
царство, колосальною мірою долучившись до ста
новлення нової системи освіти в цій державі, а та
кож літератури, театру, архітектури й живопису. За 
словами А.Окари, ще «Петро Могила своєю над
звичайно активною та енергійною діяльністю вже 
в середині XVII століття ствердив латино-польський 
тип освіти як безальтернативний — саме за цією 
моделлю розбудовувалася Києво-Могилянська ака
демія, пізніше — московська Слов'яно-греко-латин-
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ська академія [створена 1697 року в Москві греками, 
братами Ліхудами. —Д. Ж.] та багато менших коле
гій і шкіл. їм судилося стати розсадниками нового — 
барокового світогляду, нової культури та релігійної 
свідомості». Непростим було входження латини до 
російської культури тих часів. Протистояння «латин- 
ників» (українських та частини російських діячів) 
і «грекофілів» (російських консерваторів, зокрема 
старообрядців) було зумовлене тим, що в Москов
ській державі питання мови було пов'язане з ідеєю 
Богонатхненності слова, відповідно, латина сама по 
собі розглядалсь як шлях до покатоличення (існу
вало чимало приказок на взір «кто латыни учился, 
тот с прямого пути совратился»). Не лише латина, 
а й тюркські мови, іноді навіть грецька, сприймали
ся в Московському царстві негативно — як власти
вість католицизму, мусульманства чи античного 
язичництва. Натомість у європейській бароковій 
(і зокрема українській) культурній традиції латина 
(чи будь-яка інша мова) розглядалася лише як ін
струмент для пізнання — і церковнослов'янська, 
і латина, і польська, і «проста мова» (розмовна укра
їнська) мали однаковий статус (хоча сфери їх ужи
вання дещо різнилися) — будь-яка мова могла стати 
носієм як світських, так і священних текстів. Посту
пово латина таки завойовує певні позиції як «мова 
науки» і в Московській державі, а вже за патріарха 
Никона «київська редакція» церковнослов’янської 
мови фактично витіснила «московську» з ужитку. 
Старе російське віршування було занедбане — 
в моду увійшла українська силабічна барокова поезія 
(церковнословянською мовою).
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Відомо, що до найбільш видовищних видів мис
тецтва належить театр. На відміну від літургії, те
атральна вистава звернена до глядача, а не до Бога. 
Через це в Московському царстві існував трива
лий опір театрові як такому — навіть містерії та 
шкільні драми на священні сюжети розглядались 
як блюзнірство.

Проте український театр виник на перехресті 
православно-візантійського та римо-католицького 
культурних ареалів, тому з західного (перш за все 
польського) художнього досвіду він запозичив ли
ше найсуворіший тип — із системою обмежень та 
«навчально-виховними» функціями — тип шкіль
ного театру. Інші можливі у добу бароко театри 
(придворний, магнатський й народний) через свій 
світський характер не набули великого поширення 
в Україні XVII століття. Шкільний театр перебував 
на межі світського та духовного, православ'я та 
католицтва, бароко й середньовіччя, тому чи не 
найактивніше з усіх видів мистецтва прищеплював 
спочатку в Україні, а перегодом і в Московському 
царстві новий культурний світогляд. Тим паче, до 
Твері, Новгорода, Ростова Великого, Смоленська, 
Москви, Тобольська, Іркутська шкільний театр 
потрапив разом із духовними училищами та коле
гіями.

На розвитку російської духовної музики XVII сто
ліття також позначилися настанови барокової куль
тури на зовнішню досконалість, «солодкозвуччя» 
(український партесний спів) і середньовічної — 
на внутрішню духовну цілісність, на суворо-стримане 
споглядання (великоруські «знаменні розпіви»).
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Показово, що українсько-російський культурний 
діалог відбувався на рівні не лише літургійних, 
а й позакультових музичних жанрів: у Московській 
Русі українські, польські та білоруські «псальми» 
й канти поступово витіснили місцеві духовні вірші 
та піснопіння.

Досить яскраво принципові відмінності між укра
їнською й російською культурами фіксуються в іко
нопису XVII століття. В основі візантійського та 
слов'янського православного середньовічного іко
нопису лежало сформульоване святим Василієм 
Великим уявлення про образ як подібність до Пер- 
шообразу, що й зумовило такі характерні риси, як 
зворотна перспектива, брак пропорційності, від
сутність світлотіні (джерело світла перебуває поза 
площиною зображення, і золоте світло Божествен
ної енергії сяє крізь обличчя святого). Саме такий 
іконопис панував у Московському царстві до укра
їнського барокового впливу.

Принципово протилежні, ренесансно-барокові 
характеристики спостерігаються в українській іко
ні XVII століття: тут панує пропорційність та пряма 
(лінійна) перспектива, її простір будується за прин
ципами театральної декорації, є зовнішнє світло та 
світлотінь. Ренесансно-барокова художня свідо
мість розглядає живопис як вікно у світ, у природу, 
як, «дзеркало світу» (Леонардо да Вінчі). Середньо
вічна ікона передбачала «сінергію» — активну ду
ховну співпрацю, співтворчість Бога та людини. 
Натомість барокова ікона є тілесною, зануреною 
у побутові деталі, спрямованою на споглядання, на 
сферу чуттєвих переживань та емоцій. Саме від неї
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бере початок портретний жанр, який розквітнув 
в Україні, а згодом і в Росії.

Тож загальновідоме «вікно в Європу», яке рубав 
Петро І (та його наступники), було не першим таким 
«отвором» — іще за часів батька царя-реформатора 
європейські культурні впливи потрапляли до Росії че
рез чималу «українську та білоруську кватирку». І той 
культурний простір, який дістала Росія в XVIII століт
ті, був насичений українсько-білоруськими культур
ними зразками, котрі слугували розбудові нової ім
перської культури.

«Золоту добу» в українських культурних впливах 
на Росію дуже заманливо пов'язати з добою Мазепи 
та Петра І. Як писав 1927 року відомий ідеолог євра- 
зійства М. Трубецькой, саме в ті часи бере свій по
чаток найбільш потужна серія спроб «європеїзува
ти» Росію через український культурний спадок: 
«Царь Петр поставил себе задачу европеизировать 
российскую культуру, а для выполнения этого за
дания могла пригодиться только украинская редак
ция культуры, которая уже впитала в себя некоторые 
элементы культуры европейской. Именно поэтому 
Петр великорусскую редакцию культуры как под
черкнуто европофобскую постарался совсем иско
ренить и изничтожить и единственной редакцией 
русской культуры, служащей отправной точкой для 
дальнейшего развития, сделал украинскую редак
цию». Результатом такої політики, на думку Тру- 
бецького, стала «українізація» Росії: «Старая вели
корусская, московская культура при Петре умерла, 
а с тех пор новая является органическим и непо
средственным продолжением не московской, а ки-
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евской, украинской культуры». Звісно, це дуже 
велике перебільшення, причому досить тенденцій
не — з підтекстом «якщо російська культура і так 
була фактично... українською, чого ще треба тим 
українцям»?

Нам здається, А. Окара цілком має рацію, твердя
чи, що «у середині та другій половині XVII століття 
діалог української та великоруської культур розви
вався не як звичайний вплив високорозвиненої 
української культури на відсталу великоруську, а як 
семіотичний [на рівні знаків, символів. — Д. Ж.] 
конфлікт двох різних культурних мов, двох різних 
цивілізаційних парадигм — великоруської пізньо- 
середньовічної та української барокової. Внаслідок 
цього конфлікту виникає великоруська барокова 
культура (К. Істомін, С. Медведев, С. Ушаков, Й. Вла
димиров, "наришкінське бароко”), яка здобуває 
офіційний статус і в результаті секуляризації [на
буття світського статусу. — Д. Ж.] та модернізації 
за протестантськими моделями на початку XVIII сто
ліття трансформується в “загальноруську" культуру 
петрівського бароко. Середньовічна ж великорусь
ка культура опиняється на периферії культурного 
процесу—у старообрядницькому "підпіллі", де в за
консервованому вигляді без принципових змін 
й донині зберігаються її окремі компоненти. Про 
"українізацію" великоруської культури у цей пері
од можна казати лише як про зміну культурних мо
делей <...>, а не як про зміну її етнічної домінанти 
(як то було в процесі русифікації України у XIX— 
XX століттях) ». Як слушно зауважив у ході полеміки 
1920-х років з М. Трубецьким відомий український
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історик Дмитро Дорошенко, «українська культура 
не була пересаджена Петром на великоруський 
ґрунт, він запозичив з неї лише окремі формальні 
сторони».

Насамкінець кілька слів про одну цікаву ідею 
з царини української історіософії («думання про 
історію») та політичної ідеології епохи Мазепи та 
Петра І. Саме з цією добою було пов'язане відро
дження старої української ідеї Києва як Другого 
Єрусалима, такого собі священного, сакрального 
центру не лише України, а й усього православного 
світу. Ця ідея мала давнє коріння і тривалу історію. 
Вона з'являється в Києві за часів гетьмана Сагай
дачного, коли, за участю єрусалимського патріарха 
Феофана, було відновлено українську православну 
ієрархію. Ідею Києва як Другого Єрусалима (під
креслюючи насамперед її церковно-релігійний ас
пект) формулювали і пропагували митрополити Іов 
Борецький («богоспасаемого града Кіева, второго 
руского Іерусалима» — Окружне послання 1622 ро
ку до православних) і Ісайя Копинський (послання 
до князя Я. Вишневецького, датоване 1631 роком). Ця 
ідея була прийнята і в середовищі прихильників ми
трополита Петра Могили, тож недарма в «Катехізи
сі» Петра Могили саме Єрусалимська (а не Констан
тинопольська, чи, приміром, Московська) патріархія 
була названа «матір’ю всіх Церков». Нового змісту 
та імпульсу цій ідеї надали часи Хмельниччини, 
перемоги національно-визвольної війни. Мало- 
дослідженим і цікавим моментом є вплив східного 
православного духовенства на формування образу 
Хмельниччини та її результату — новоствореної
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Української козацької держави. Схоже, в цей пе
ріод ідея «Києва — Другого Ієрусалима» була до
сить популярна в українських церковних і політич
них колах. Її відгуки лунають у словах промови 
митрополита Сильвестра Косова до російських 
послів 16 січня 1654 року, в листі ігумена Михайлів
ського Золотоверхого монастиря Феодосія Василе
вича до царя Олексія Михайловича 5 липня 1654 ро
ку, у промові ніжинського протопопа Максима 
Филимоновича (згодом єпископа мстиславського 
й оршанського, місцеблюстителя Київської митро
полії — Мефодія) в царському таборі під Смолен
ськом 27 вересня 1654 року, у промові українського 
посла, зятя Богдана Хмельницького і майбутнього 
гетьмана Правобережної України Павла Тетері 
в Москві 4 серпня 1657 року тощо.

Важкі часи Руїни мало пасували для поширення 
ідеї Другого Єрусалима, але вона активно відро
джується в добу Мазепи і набуває великої популяр
ності в Україні. Її відголоски доходили навіть до 
Запорозької Січі — кошовий отаман Василь Кузь
менко в листі до гетьмана Мазепи від 26 лютого 
1693 року писав: «истинну рекши, имянно во вто
ром Іеросалиме, в богоспасаемом граде Кіеве». 
Український хроніст Леонтій Боболинський вніс 
послання І. Копинського до Яреми Вишневецького 
(разом з Густинським літописом) до свого «Літо
писця» (1699). Взагалі ця ідея була досить пошире
ною в академічних колах Києва.

Утім, з особливою силою і новим політичним 
звучанням вона постає утворах Феофана Прокопо
вича, надто в його драмі «Володимир» і в «Казаннях»



Як «мати міст руських» стала... 269

1705—1706 років. Це був дуже важливий момент 
в історії України і в діяльності гетьмана Мазепи, 
який саме тоді досяг свого найбільшого політично
го успіху — об'єднання Лівобережної та Право
бережної України під своєю владою. Фактично була 
відновлена держава Богдана Хмельницького, хоча 
її майбутнє залишалося під питанням. Це підносило 
престиж України і значення Києва як її стародав
ньої столиці й культурного центру Східної Європи 
та одного з центрів православного світу. Водночас 
високо зріс авторитет і самого володаря булави 
Української козацької держави — гетьмана Івана 
Мазепи. В уяві Феофана Прокоповича постала кар
тина політичної та культурної величі Київської дер
жави великого князя Володимира, а в сучасному 
житті він бачить відродження Української держави 
гетьмана Івана Мазепи та величні пам'ятки його 
культурної діяльності, зокрема у своєму рідному 
Києві, який «всі християни одностайно називають 
Другим Єрусалимом і новим Сіоном» (слово Ф. Про
коповича надень святого Володимира 1705 року). 
І присвячуючи свою драму «Володимир» саме гетьма
нові Мазепі, автор славить його як гідного спадко
ємця Володимира Великого та фактичного спадкоєм
ця київської державної, навіть імперської традиції. 
На думку професора Юрія Шевельова, у цих творах 
Ф. Прокоповича ідея Києва як Другого Єрусалима 
стала настільки ж важливою для української націо
нально-політичної свідомості, як ідея Москви — Тре
тього Риму для свідомості російської. Не втрачаю
чи традиційного антиримського й аптипольського 
спрямування, українська ідея Другого Єрусалима
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могла врешті-решт стати противагою російської 
концепції Третього Риму.

Проте так сталося, що у військово-політичній 
боротьбі Києва та Москви поразки зазнав Київ. 
Це мало колосальний вплив і загалом на долю україн
сько-російського культурного контакту—конфлікту, 
і на долю Феофана Прокоповича, який «все своє 
життя залишався слугою й ідеологічним речником 
сили», «давня туга Прокоповича за імперіяльною 
величчю, блиском імперії й сильною владою не 
могла бути задоволена на Україні» (Ю. Шевельов). 
Після Полтавської битви, що стала катастрофою 
для Української козацької держави, колишній іде
олог київського Другого Єрусалима став пропа
гандистом уже навіть не московського «Третього 
Риму», а ідеологом Усеросійської імперії. Дійсно, 
було щось глибоко трагічне і разом з тим симво
лічне в цьому перетворенні Прокоповича з при
бічника Мазепи — захисника традиційних прав 
і свобод на палкого прихильника Петра І та його 
брутальних модернізаторських реформ, які раз 
і назавжди змінили обличчя як України, так і Росії. 
Київ якоюсь мірою залишився Другим Єрусали
мом навіть у Російській імперії — але виключно 
як місце поклоніння святим мощам, утративши 
наприкінці XVIII століття статус потужного куль
турного центру.

Значною мірою для України мав негативні на
слідки відплив культурних сил до нових імпер
ських культурних центрів (чого варті самі лишень 
імена світочів української та російської барокової 
культури — Стефан Яворський, Феофан Проко-
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пович, Дмитро Туптало-Ростовський...), але справа 
не тільки в цьому. Більш чітка орієнтація спадкоєм
ців Петра І на прямі західноєвропейські запозичен
ня означала, що українська (і білоруська) барокові 
культури вже виконали свою роль «посередника», 
частково «вбудувавшись» у загальноімперську. 
А самій Україні лишився провінційний спокій... 
Власне у сфері культури початком кінця епохи 
українського впливу є занепад великого бароко
вого стилю (як у його власне «європейському», 
так і в українському варіантах) в Росії протягом
XVIII століття — імперія потребувала нового сти
льового оформлення, яким зрештою став класицизм 
та його різновид ампір (фр. «імперія», вперше з 'я
вився у наполеонівській Франції). Символічним 
завершенням цього процесу стала заборона буду
вати в Україні церкви в бароковому стилі ( 1801 рік). 
Фактично у XVIII столітті поразки зазнали як ідея 
українського «Другого Єрусалима», так і росій
ського «Третього Риму», поступившись не такій 
містичній, але цілком життєздатній ідеї побудова
ної на західноєвропейський лад держави. Держави- 
«кентавра» з блискучою європейською (чи євро
пеїзованою) культурою еліти і зовсім іншою, більш 
традиційною культурою основної, щонайперше 
селянської, маси населення. Після втрати україн
ськими землями будь-яких ознак автономного по
літичного устрою наприкінці XVIII століття вели
чезна кількість енергійних, талановитих українців 
почне шукати щастя у новому політичному і куль
турному центрі їхньої нової гігантської держави — 
Санкт-Петербурзі, потужно «живлячи» культуру
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багатоетнічної імперії на всіх рівнях. Це «живлен
ня» було таким помітним, що неодноразово цито
ваний нами М. Трубецькой з повним нате правом 
твердив, що «невозможно выкинуть из русской 
литературы Гоголя, из русской историографии — 
Костомарова, из русской филологии — Потебню...» 
Проте у цій державі українська політична та куль
турна «провінція» також матиме своє неповторне 
місце й обличчя, про що піде мова в наступному 
розділі.



Розділ VI. Роздуми
про долю 
однієї 
не зовсім 
типової 
колонії



Колонія. Білі коркові шоломи, крижане віскі, свист 
нагая та чорні спини нещасних невільників, кот
рих цей нагай шмагас. Прекрасні невільниці- 
мулатки та інші романтичні принади. Чи не через 
цей підсвідомий смисловий ряд чимало серйоз
них дослідників дотепер вперто називають коло
ніями ті території, які ніяк «не вкладаються» в це 
визначення? Про шкільні підручники й говорити 
нічого -  там уся історія розписана так, ніби в ній 
все давним-давно зрозуміла Проте, як ми пам’я
таємо, Андреас Каппелер, зі слів котрого ми до
зволили собі розпочати вступ до цієї книжки, 
вважає історію україно-російських зв’язків не
достатньо вивченою навіть сьогодні. Причому це 
твердження, на його думку, особливо стосується 
періоду XIX століття.

Так-так, таке відносно недавнє (як для історії) XIX сто
ліття виявляється, на думку одного з провідних фа
хівців з даної проблематики, недостатньою мірою 
вивченим саме під кутом зору україно-російських 
взаємин. Здавалося б, ну що там невивченого? Взяв
ши до рук типового сучасного підручника з україн
ської історії, вузівського чи шкільного, читаємо про 
українські землі у складі Російської та Австрійської 
імперій, їхній колоніальний статус, соціальне й націо
нальне гноблення і національне ж відродження укра
їнців... А насправді подумати є над чим: це і царська 
політика стосовно українців та України й реакція на 
неї, і взаємини українського та російською суспільств 
і культур у рамках загальноімперської спільноти — 
«російського народу», контакти й конфлікти, сприй
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няття росіянами українців тощо. Саме ці питання 
спробуємо обговорити в цьому розділі.

Як слушно зазначає вже відомий читачеві А. Кап- 
пелер, коли в історичних працях іде мова про ро
сійсько-українські взаємини в XIX столітті, найчас
тіше мають на увазі політику уряду Російської імперії 
щодо України та українців (наша перша тема для об
говорення), при цьому найчастіше не враховується 
те, що ця політика зазнавала змін і загалом не може 
бути охарактеризована самим лише загальним по
няттям «русифікація». Як відомо, у XVII і XVIII сто
літтях царська влада спочатку не змінювала адміні
стративний, соціальний і культурний лад в Україні, 
а згодом здійснила поступові, але рішучі зміни «ти
хою сапою». Водночас українська старшинська еліта 
була прийнята до складу загальноімперської (що 
1785 року підтвердила знаменита жалувана грамота 
Катерини II дворянству імперії), її не дискримінува
ли, вважаючи досить лояльною щодо імперії. Схоже, 
це ставлення походило від традиції сприймати землі 
Давньої Русі як такий собі імперській центр, ядро, 
осердя нової європеїзованої Російської імперії, на
вколо котрого вона формувалась, об'єднуючи так 
званих «інородців». Приналежність українців до 
«центру» на противагу неслов'янським «окраїнам» 
імперії не можна однозначно оцінити як «позитив
ний» чи «негативний» для них чинник — вона мала 
свою ціну, адже саме дискримінація національних 
еліт дозволила зберегти значну національну окре- 
мішність полякам, грузинам тощо. Натомість укра
їнська еліта зазнавала надзвичайно сильного впливу 
російської культури. Специфічні козацькі привілеї,
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що їх російський уряд розглядав як надані ним з йо
го власної волі, поступово втратили значення і були 
скасовані, а Лівобережна Україна стала звичайною 
провінцією Росії. Майже одночасно такими самим 
провінціями стало Правобережжя, що перейшло під 
скіпетр Романових після поділу Речі Посполитої, та 
нинішній український Південь — спадок зниклого 
завдяки Росії наприкінці XVIII століття Кримського 
ханства.

Утім, нерідко можна почути таке: «Ну і що лихого 
в тому, що Україна стала провінцією могутньої імпе
рії? Але ж українцям як таким непогано жилося в тій 
імперії, поза сумнівом краще, ніж «нині диким 
тунгусам» і «друзям степів калмикам», як досить 
зверхньо охарактеризував тих-таки «інородців» ро
сійський геній! Вони мали доступ до посад, навіть 
високих (граф Олексій Безбородько був канцлером 
Російської імперії в першій половині XIX століття, 
куди вже вище? !), і ніхто їх не пригноблював — так 
само, як і за часів СРСР, коли правляча партійна вер
хівка в післясталінські часи була пов'язана з Украї
ною». У відповідь часто можемо почути не менш ка
тегоричне: «Царська Росія була тюрмою народів, де 
заборонялась українська мова і культура, провади
лася активна русифікація, а всі українці, хто досягав 
високих посад, робили це ціною зради власного 
народу!» То хто ж має рацію в цій суперечці?

Виявляється, не все так просто. Обидві позиції 
справедливі й несправедливі водночас. Справедли
ві — бо в XIX столітті дійсно мало місце те, про що 
говорять і перші, і другі. Несправедливі — бо різні тен
денції досить химерно перепліталися. Почнімо з того,
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що протягом XIX століття царська політика щодо 
України суттєво змінювалася (цього, на жаль, наш 
читач не знайде в більшості вітчизняних підручників 
та загальних праць з української історії). У першій тре
тині XIX століття вона, як уважає більшість серйозних 
дослідників проблеми (зокрема І. Лисяк-Рудницький, 
Я. Грицак та А. Каппелер), не була аж надто репресив
ною — скоріше її можна назвати цілком поміркова
ною. У цей період не було видано ЖОДНОЇ заборони 
на друк українською мовою будь-яких книжок, а мода 
на все українське, започаткована ще в попередні сто
ліття, час від часу прокидалася, що засвідчує той-таки 
успіх Тараса Шевченка у російської читацької публі
ки. Адже відверто примітивні українофобські вислов
лювання Віссаріона Бєлінського про твори Тараса 
і його самого («я не читал этих пасквилей, и никто 
из моих знакомых их не читал, что, между прочим, 
доказывает, что они нисколько не злы, а только плос
ки и,глупы... Шевченку послали на Кавказ солдатом. 
Мне не жаль его, будь его судьею, я сделал бы не мень
ше»), звісно, не відображали ставлення до українсько
го генія більшості освічених росіян. Українська куль
тура розвивалася без помітних перешкод з боку 
імперського уряду, хоча була відсутня, наприклад, 
українська мова в системі освіти. Натомість у другій 
половині того-таки століття відбулися просто разючі 
зміни на гірше у ставленні владних кіл Російської ім
перії до української справи—низка заборон на укра
їнське книгодрукування (сумнозвісні Валуєвський 
циркуляр 1863 року, Емськийуказ 1876 року), завзята 
боротьба з «українофільством» тощо. У цих майже 
абсолютних заборонах української мови імперія пі-
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шла навіть далі, ніж у репресивній політиці стосовно 
завжди нелояльних до неї поляків (але, як відзначає 
А. Каппелер, такі заходи в Росії не були винятком, 
вони вживались і проти білорусів, литовців та молда
ван) . Доволі скромні початки українського національ
ного руху зазнали серйозних утисків. За іронією долі 
(чи не тільки через ту іронію, як матиме змогу пере
конатись наш читач), найпотужніша хвиля гонінь 
на «українство» розпочалася за царювання імпера
тора, котрий започаткував еру Великих реформ 
у Російській імперії — Олександра II.

Що ж трапилося? Хто змінився, імперія чи укра
їнці? І перша, і другі. Спочатку щодо імперії. Річ у то
му, що наявність якихось не до кінця зрозумілих ім
перським чиновникам етнічних спільнот з підозріло 
схожою на російську, але все ж нібито іншою мовою, 
культурними зразками та уявленнями про себе вже 
по-іншому сприймались освіченою верхівкою імпе
рії саме в добу її прискореної модернізації. Росій
ський уряд Олександра II намагався «модернізувати 
всю імперію, що означало систематизувати і гомоге
нізувати [зробити більш однорідною. —Д. Ж.] її за 
західним зразком. Мовна політика Росії в другій по
ловині XIX століття принципово не відрізнялася від 
політики західноєвропейських держав і русифіка
ційні заходи щодо української мови мають паралелі, 
наприклад, у Франції (щодо окситанців [мешканців 
французького Півдня. —Д. Ж.]) чи у Великобританії 
(щодо ірландців). Проте здавалося, що в Російській 
імперії заходи були більш репресивними, бо в проти
лежності до західноєвропейських держав вони були 
породжені політичною системою, що не гарантувала
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основних громадянських прав, не мала конституції 
та політичного представництва й була втіленням еко
номічної відсталості» (А. Каппелер). Дозволимо собі 
не погодитись ось у чому: російський уряд, котрий 
приймав заборони на друк котроюсь мовою, був ні
чим не гірший за європейських колег — наприклад, 
за уряд британський, який не тільки дискримінував 
ірландців у їх власній країні, а й ухвалив 1746 року 
закон, за яким шотландським горцям, названими 
в цій постанові просто «мешканцями тієї частини 
Британії, що зветься Шотландія», під страхом суво
рого покарання і навіть заслання до колоній імперії 
(Австралія, Тасманія) заборонялось носити будь- 
який традиційний одяг (включно з пледами та зна
менитими кілтами-«спідничками»). Чомусь авторові 
здається, що російський уряд міг би ще «повчитися» 
поводженню зі своїми нетитульними народами у ціл
ком «цивілізованих» тогочасних британців.

Різні історики по-різному ведуть відлік того часу, 
коли сталися докорінні зміни у свідомості владних 
кіл Російської імперії, проте вважають, що найдужче 
останніх налякали навіть не українські діячі та укра
їнське національне відродження, а скоріше перше 
в XIX столітті польське повстання 1830—1831 років, 
а згодом друге таке саме повстання — 1863 року. Ро
сійські діячі 1830-х років просто не могли зрозуміти: 
чого треба тим полякам, які й так мали таку собі 
«Конгресівку» («Конгресову Польщу», утворену за 
рішенням Віденського конгресу 1815 року, після за
кінчення наполеонівських воєн), тобто справжнє 
автономне утворення. Просто імперія Романових 
уперше зіткнулася з політичним організмом, який не
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став частиною її власного гігантського організму, 
і жити з цим чужорідним тілом, ніби не помічаючи 
його, було неможливо. Рівень національної свідомо
сті поляків (власне—польської шляхти, яка і вважала 
себе тоді «нацією») був надто високий, аби вони спо
кійно змирилися з такою недавньою втратою дер
жавності. І жодні поступки з боку імперії, ніякі ласі 
шматки, кинуті окремим діячам з польського табору, 
не могли тут усерйоз нічого змінити. Після приду
шення першого і наймаспггабнішого в XIX столітті 
польського повстання 1830—1831 років царський 
уряд фактично ліквідував автономні права «Конгре
сової Польщі» (Царства Польського). Більше того — 
Микола І серйозно задумався над тим, яким чином 
об'єднати державу, щоб такі виступи стали немож
ливими і в майбутньому. Раніше (з часів Петра І) зов
сім не конче потрібно було бути росіянином, аби 
просуватися по службі чи досягати успіху в інших 
сферах. Громадянин імперії мав бути вірним цареві 
та виконувати свої обов'язки, тим паче що найбільш 
поширеною при царському дворі та взагалі в середо
вищі освічених громадян імперії мовою була фран
цузька, а зовсім не російська. Як відомо, серед еліти 
імперії було чимало німців, траплялись і представни
ки багатьох інших національностей. Проте тепер 
головною ідеєю, навколо котрої мали об’єднатися 
громадяни імперії, стала знаменита тріада «право
слав'я—  самодержавство — народність», яку від
нині мусили засвоювати з дитинства піддані царя.

Вперше ці постулати озвучив міністр народної 
освіти імперії граф Сергій Уваров. Розумний імпер
ський політик намагався чесно виконати покладену
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на нього нелегку місію за допомогою найнадійнішо
го способу русифікації — системи освіти. З викла
дацьких посад почали звільняти неблагонадійних 
учителів та викладачів, особливо іноземців, заміню
ючи їх на росіян — і українців, адже останніх роз
глядали як такий собі різновид росіян. Парадокс, але 
імперія, зовсім не бажаючи того, створювала об'єк
тивні умови для розвитку української культури, від
криваючи в Україні освітні заклади, — такі як Хар
ківський (1805 року) та Київський (1834 року) універ
ситети. Останній, власне, створювався з чіткою ме
тою — не для розвитку української свідомості, а для 
протистояння польським впливам, особливо силь
ним на Правобережжі, де польська еліта все ще була 
потужною навіть після репресій початку 1830-х ро
ків, і для русифікації непокірних поляків. Підтримка 
імперським урядом власної культури означала, за 
словами Я. Грицака, й опосередковану підтримку 
української культури. У росіян і українців у XIX сто
літті паралельно і майже одночасно формувалася на
ціональна свідомість, літературна мова, нова світська 
література тощо. Проте, чим далі розвивалися ці дві 
культури, тим гострішим ставало питання про те, що 
означає бути росіянином чи бути українцем. Інтерес 
до історії привів до спроб визначити, чим був той чи 
той період в українській та російській історії, чим 
була зокрема Київська Русь. Як не дивно, одним з ре
зультатів реформ Уварова, спрямованих на форму
вання все більш національно окресленої Російської 
імперії, було оформлення української свідомості. 
Перше покоління діячів з новим рівнем української 
свідомості стало для подальших зразком служіння
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своєму народові: це були Микола Костомаров, Пан
телеймон Куліш, Тарас Шевченко. Тож, змінювалась 
імперія, змінювалися й українці — і значення кири- 
ло-мефодіївців полягало передусім у тому, що вони 
стали передвісниками нової епохи в україно-росій
ських взаєминах усередині імперії, котра мала тепер 
жити відповідно до об'єднавчих принципів «право
слав'я, самодержавства і народності».

Розгляньмо всі три складники. Отже, що означало 
«православ'я» з «магічної формули» графа Уварова 
у стосунку до різних народів Російської імперії, 
зосібна щодо українців? Значення православ'я як 
опори державної політики було неоднаковим про
тягом XIX століття. За Миколи І та Олександра III 
воно особливо зростало. Важливим було, насамперед, 
загальне протиставлення «християни — нехристия
ни» (так звані іновірці). У першій половині XVIII сто
ліття проводилася навіть фактично насильницька 
християнізація деяких народів, однак за царювання 
Катерини II нехристиян, котрі мешкали в Російській 
імперії (за винятком євреїв), у широких масштабах 
більше не чіпали. Урядом було гарантовано відправ
лення нехристиянських культів, проте нехристиянам 
і навіть християнам, але не православним, було 
заборонено вести місіонерську діяльність. Держа
ва намагалася контролювати іновірців, створюючи 
офіційні заклади.

Ближчими до центру імперії вважались непра- 
вославні християни. Як ми вже казали, офіційно 
царська Росія гарантувала вільне існування інших 
християнських сповідань і визнавала їхні церковні 
організації. Заборонялася лише місіонерська діяль
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ність. Проте православна церква інколи намагалася 
проводити місіонерську діяльність серед неправо- 
славних християн — рідше серед народів із власною 
землеробською або міською елітою (вірмен-григо- 
ріанців), поляків-католиків і фінів та прибалтій
ських, так званих остзейських, німців-лютеран), 
частіше серед «селянських» народів (про це понят
тя — далі) — естонців, латвійців, литовців, білорусь
ких католиків. Своєрідним було ставленя до уніатів 
(греко-католиків), українських і білоруських. Вони 
взагалі не визнавалися католиками, попри офіційні 
зв’язки з Ватиканом, а вважалися фактично єрети
ками, що відпали від православ'я. Зрештою їхню 
церковну організацію було розпущено 1839 року, 
а 1875 — остаточно заборонено. Воістину дивовиж
но незбагненним було блискуче, насичене катего
ріями освіти та прогресу імперське XIX століття, 
зокрема і щодо поводження з національними й кон
фесійними меншинами!

Починаючи з шістдесятих років XIX століття цар
ський уряд поступово запроваджував обмеження 
і щодо церков та духовенства деяких неправослав- 
них християнських народів, після чого частково пе
рейшов і до мовної асиміляційної політики (доклад
ніше про це далі). Насамперед це зачепило поляків 
і литовців — після повстання 1863 року. А напри
кінці XIX — на початку XX століття були вжиті дис
кримінаційні заходи щодо лютеранської церкви та 
німецької мови у прибалтійських провінціях, а част
ково й щодо вірменської церкви та пов'язаної з нею 
системи освіти. Русифікація та поширення право
слав'я, які йшли в цьому випадку пліч-о-пліч, були



Роздуми про долю.. 285

сприченені перш за все намаганням зробити згада
ні народи більш відданими імперії.

Внутрішнім колом, ядром народів Російської імпе
рії за конфесійною ознакою вважалися православні. 
Проте вони теж були різні — існувала розбіжності 
у сприйнятті православних неслов'ян (грузин, мол
даван, охрещених у свій час православними місіоне
рами народів Поволжя і Сибіру), і православних схід
них слов'ян. За словами А. Каппелера, «конфесійно 
вони були тісніше зв'язані з государем, правлячою 
династією та імперією, що офіційно було втілено 
у православ'ї, одному з трьох ключових принци
пів. Православну церкву було визнано "провідною 
й правлячою" в Російській імперії. Тільки вона мала 
право на місіонерську діяльність, а відхід від право
славної віри до 1905 року суворо заборонявся під 
загрозою кримінально-правового переслідування... 
В Росії православ'я нерідко ототожнювалося з росій- 
ськістю, а в XIX столітті православні етноси держави 
піддавалися сильнішому тиску з метою русифікації, 
ніж неправославні. Уже з середини XIX століття для 
православних неслов'ян — грузинів та румунів — 
було створено російські школи, а в останній третині
XIX століття мовна політика русифікації щодо цих 
етносів посилилася. У християнізованих анімістів 
у той же час, однак, заохочувався розвиток шкіл з ви
кладанням рідною мовою, щоб спочатку зміцнити їх 
у вірі. У грузинів асиміляційна політика не мала три
валого успіху, в той час як румунська еліта Бессарабії 
частково була русифікована, завдяки чому так звані 
молдавани потрапили на край внутрішнього кола 
східних слов'ян».
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Нарешті, власне осердям був так званий росій
ський народ, що, на думку офіційних царських ідео
логів, складався з трьох племен — великоросів, мало
росів і білорусів. Уважаючи українську і білоруську 
мови звичайними говірками, не визнаючи права 
українців на повноцінну «високу» літературу, прав
лячі кола імперії водночас цілком спокійно дивились 
на спроби «малоросів» писати літературні твори на 
кшталт «Енеїди» — це сьогодні ми вважаємо талано
виту переробку Іваном Котляревським античної кла
сики шедевром української літератури, а тоді багато 
хто сприймав її як милу малоросійську пародію, що 
зайвий раз доводить, якою смішною може бути го
вірка кумедних малоросів. Проте тільки-но українці 
почали оформлюватись як свідома спільнота, хай 
спочатку невеличка й така, що складалась лише з ін
телігенції, але така, що в майбутньому загрожувала 
розколом самого осердя «російського» народу й усі
єї імперії, ставлення до таких речей різко змінилось. 
Якоюсь мірою глибинною причиною всіх Валуєв- 
ських циркулярів і Емських указів було побоювання 
імперських інтелектуалів, що «малороси» можуть 
колись у майбутньому піти шляхом поляків — тобто 
фактично стати нацією й розколоти єдність «росій
ської нації». Якщо ця «російська нація» об'єднувала 
всіх східних слов'ян, то формування нації та націо
нальний рух українців, найбільшої за чисельністю 
після росіян етнічної групи імперії, безпосередньо 
загрожувала цілісності згаданої «російської нації». 
Це стало причиною особливо жорстокого пересліду
вання діяльності українців у сфері мови і культури, 
що знайшло своє відображення у заборонах щодо
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мови 1863 та 1876 років. Утім, вони були значною 
мірою ситуативними, ті заборони, і щільно пов'яза
ними з загальною ситуацією в імперії після польсько
го повстання 1863 року. Проте складається вражен
ня, що тогочасна російська імперська інтелектуальна 
еліта до кінця не вірила в те, що самі «малороси» 
спроможні утнути таку неприємну для імперії штуку, 
як її утнули поляки; інша справа, що вони можуть 
піддатися польській інтризі (з часом з'явиться ідея 
ще й про австрійську інтригу як рушійну силу укра
їнського політичного руху). За словами А. Каппелера, 
в Російській імперії «незважаючи на репресивну 
мовну політику, до початку XX століття українці не 
перебували у центрі уваги. Найчастіше уряд та гро
мадськість ставилися до них як до лояльних малоро
сів або нехитрих селян, хохлів. Якщо з Малоросії 
виходила небезпека, то винними в цьому були на
самперед не українці, а Польща та пізніше Австрія, 
що, як вважалося, мали на меті перетворити мало
росів на мазепинців».

Проте у перебуванні в самому осерді імперського 
гурта народів були й свої переваги — парадокс, але 
попри те, що їхні народ и підд авались фактично репре
сіям (а як інакше розцінити мовні заборони тощо?), 
українці й білоруси мали, либонь, найкращі, крім ро
сіян, можливості реалізувати себе як окремих осо
бистостей у рамках Російської імперії. Українці, що 
волод іли російською мовою, нічим не вирізнялись із 
загальноросійського гурту і не д искримінувались. Од
нак майбутнє української нації було під великим пи
танням, адже за таких умов українці могли пере
творитися просто на котрусь етнографічну групу
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росіян. Отож, чим віддаленішим від осердя, «право
славного російського центру» був народ в імперії, тим 
дужче дискримінували його представників і водночас 
тим кращі шанси вони діставали, аби зберегти свої 
особливості як окремого народу. (Ситуація трохи схо
жа на життя північноамериканських індіанців, яких 
дискримінували, але не асимілювали через надто ве
лику несхожість. Припинення дискримінації відкрило 
шлях для значно сильнішої асиміляції.) Тож україн
цям у цьому плані особливо пощастило — чи ні, за
лежно від того, як на це подивитися.

Тепер про «самодержавство». Вірність (лояльність) 
підданих державі та правлячій династії самодержців 
завжди являла собою основну будь-якої імперії, зо
крема, Російської. Безпека і політична стабільність 
були пріоритетами для центру, тому вірність неросій
ського населення окраїн мала для нього першочерго
ве значення. З погляду царського уряду становище 
етносів у неофіційній ієрархії народів імперії залежа
ло від міри їхньої лояльності. Так, наприклад, біль
шість кочових народів (зокрема, калмики, кримські 
татари), горці Північного Кавказу, а після польських 
повстань — поляки, а також євреї, вважалися нена
дійними підданими, проміжне становище займали, 
наприклад, грузини, а ось прибалтійські німці, фіни 
та вірмени до середини XIX століття вважалися за 
вірних слуг царя (поки процеси націєтворення у цих 
народів не зайшли так далеко, що їх стали сприймати 
як не таких уже відданих царських слуг).

А що ж українці? Як знає читач, історія україно- 
російських взаємин була вельми непростою, і про 
це пам’ятали імперські діячі XIX століття. Українців
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за різними стереотипами сприймали то як сумнів
них і зрадливих, то як вірних і трохи кумедних. На
XIX століття, як відомо, найбільшого поширення на
було сприйняття їх як колоритних, але відд аних царю 
та імперії малоросів. Проте і їх не оминули процеси 
націєтворення, і українці «знову спустилися по щаб
лях ієрархічної драбини» (А. Каппелер) внаслідок 
перших політичних вимог, висунутих українським 
національним рухом (кирило-мефодіївцями, грома
дами тощо). Відігравав свою роль і той факт, що укра
їнофільський рух часто розглядався в щільному 
зв'язку з польським рухом, який однозначно тракту
вали як зрадницький щодо імперії. Тому попри вір
ність багатьох українців престолу, до народу як та
кого почали ставитися з деякою підозрою, фактично 
частково відродився давній стереотип зрадників- 
«мазепинців». Довести свою відданість імперії в дру
гій половині XIX століття українцям можна було, пов
ністю прийнявши російські культурні зразки і мову, 
відкинувши ідею існування українського народу як 
чогось окремішнього.

Отже, протягом XIX століття російська влада спо
чатку була толерантною до культурного відродження 
українців і навіть нерідко симпатизувала йому, але 
в другій половині століття національний рух набув 
політичного значення. Оскільки «малороси» сприйма
лись як частина російської нації, будь-яке віддалення 
від російської мови та культури означало небезпеку 
для єдності російської нації і мусило бути подоланим.

Адже третім складником тріади Уварова була так 
звана народність. Це також досить непросте поняття. 
Якщо перші два — православ'я і самодержавство —
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були для імперії досить звичними, то народність 
являла собою безперечну новацію, засновану, однак, 
частково на дуже давніх традиціях. А саме: вона ґрун
тувалась на думці про те, що взаємозв'язок монарха 
і народу в Росії не такий, як у Західній Європі, — цар 
є не просто головою держави, він є батьком нації, 
власне, батьком усіх народів імперії, і ці народи мають 
відчувати до свого повелителя щось більше, ніж зви
чайну повагу. Піддані царя мусили любити свого мо
нарха, так само, як він (в ідеалі) любив їх і піклувався 
про кожного. Ліпше за будь-яких ідеологів, вислови
лася в годину краху цього (і за іронією долі, в годину 
зародження нового, але дуже подібного) погляду на 
відносини влади і людини Марина Цветаева:

Это свято, как кровь и пот,
Царь — народу, царю — народ.

В Європі ж, на думку Уварова та російських слов'я
нофілів, народ і монарх не відчували такого глибо
кого емоційного зв'язку, що й було ґрунтовною при
чиною революцій та інших катаклізмів.

Проте народність означала ще й фактичну побу
дову імперії на засадах панування культури одного, 
«головного», народу. Таким народом, як уже знаємо, 
взагалі вважали триєдиний за своєю суттю право
славний російський народ, що складавася з велико- 
росіян, малоросіян та білорусів. Однак фактично до
мінувати мала великоросійська мова і культура, адже 
дві інші вважалися цікавими, але не самостійними 
й далеко не рівними російській мові та культурі міс
цевими різновидами, які не варті того, щоб їх плекати, 
тим паче, на шкоду першій. Фактично після Крим
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ської війни 1853—1855 років та польського повстан
ня 1863 року в Росії оформився справжній росій
ський націоналізм (ми вживаємо цей термін як 
цілком нейтральний, не надаючи позитивного чи не
гативного змісту самому по собі поняттю), котрий, 
як націоналізм панівної нації, став боротися з такими 
самим національними спрямуваннями інших народів 
імперії. На озброєння російські націоналісти взяли 
філософські постулати відомого німецького мисли
теля Геґеля, котрий, як відомо, ділив усі нації на ве
ликі (творці історії) і так звані «неісторичні», роль 
яких в історії незначна і які мають асимілюватися 
великими, у чому Геґель убачав безсумнівний про
грес. Звісно, доба войовничих націоналізмів у вели
ких європейських країнах потребувала такого вчен
ня, і воно, як ми бачимо, з'явилося. Відродження 
практично «померлих», «неісторичних» націй при
хильники Геґеля вважали непотрібною, навіть шкід
ливою справою. Не дивно, що частина російської 
інтелігенції теж із захватом сприйняла згадану тео
рію, застосувавши її до реалій Російської імперії.

У новій, етнічно визначеній російській нації другої 
половини XIX століття більше не залишалось місця 
для «малоросійської» мови та культури. Національно- 
культурні прагнення українців тепер відкидала пере
важна більшість наляканого польським повстанням 
1863 року російського суспільства, оскільки ці праг
нення ставили під сумнів єдність «російської» нації, 
яка охоплювала велико-, мало-табілоросів. Так укра
їнське питання стало однією із ключових проблем 
імперії, хоча ще кілька десятиліть тому про це важко 
було навіть подумати.
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Отже, з моменту формулювання графом Уваро
вым своїх знаменитих трьох постулатів і до того ча
су, коли вони почали реально втілюватись у життя 
(практично в повному обсязі) минуло чимало часу. 
Протягом цього часу виникла і була розгромлена 
перша на українських землях у складі Російської 
імперії організація, яка ставила перед собою полі
тичну мету (Кирило-Мефодіївське братство), зміни
лося покоління українських діячів, сформувалось 
те, що ми називаємо українофільством, і українські, 
неполітичні по своїй суті, організації — громади, 
а також відбулося польське повстання 1863 року.

Загалом дуже спокусливо назвати саме 1863 рік 
роком перелому в ставленні імперських чиновників 
і водночас багатьох громадян Російської імперії до 
українського питання. Початок «великих реформ» 
в імперії, звільнення селян, лібералізація внутрішньо
го устрою, допущення звичайних громадян до влад
них важелів (у формі земської та міської реформ) — 
усе це вилилось у те, що реакцію суспільства стало 
важче контролювати. Російські радикали та ліберали 
вітали реформи, але першим вони здавались надто 
обмеженими, звичайною кісткою, кинутою для заспо
коєння громадян. Не забуваймо про селянське невдо
волення (за результатами реформи 1861 року багато 
селян утратили частину землі через так звані відріз
ки), виступи студентів, підпали, у яких звинувачували 
«нігілістів», чутки про велику війну з європейськими 
країнами через польське питання, інформація про 
підготовку котрого періодично потрапляла до росій
ської преси, і стане зрозуміло, що в такій наелектри
зованій атмосфері могли зародитися й ідеї «україн
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ського політичного сепаратизму» — не в головах 
українських діячів, але в головах імперських чинов
ників, зокрема далеко не дурних і вельми високого 
рангу. Наслідком стала перша в XIX столітті заборона 
на друк книжок українською мовою—сумнозвісний 
Валуєвський циркуляр від 20 червня 1863 року. Кілька 
слів про автора цього документа: граф Петро Валуєв 
протягом 1861—1868 років був міністром внутрішніх 
справ імперії, курирував проведення земської та місь
кої реформ, а згодом, у 1879—1881 роках навіть був 
головою кабінету міністрів. Валуєв ніколи не належав 
до числа реакціонерів і архіконсерваторів, скоріше 
його погляди були помірковано-консервативними (ми 
маємо чудовий особистий щоденник Валуєва, цінне 
джерело з історії Російської імперії другої половини
XIX століття), подекуди він добре знаходив спільну 
мову з так званими ліберальними бюрократами (гурт
ком російських політиків, пов'язаних з великими кня
зем Костянтином Павловичем). Через виняткову важ
ливість Валуєвського циркуляра в історії становлення 
україно-російських відносин у XIX столітті, а також 
через суперечки щодо його характеру сьогодні, ми 
наводимо повний текст документа (мовою оригіналу) :

«Циркуляр министра внутренних дел 
П. А. Валуева Киевскому, Московскому 
и Петербургскому цензурным коми
тетам от 18 июля 1863 г.

Давно уже идут споры в нашей печати о возмож
ности существования самостоятельной малороссий
ской литературы. Поводом к этим спорам служили 
произведения некоторых писателей, отличавшихся
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более или менее замечательным талантом или своею 
оригинальностью. В последнее время вопрос о мало- 
российской литературе получил иной характер вслед
ствие обстоятельств чисто политических, не имею
щих никакого отношения к интересам собственно 
литературным. Прежние произведения на малорос
сийском языке имели в виду лишь образованные 
классы Южной России, ныне же приверженцы мало- 
российской народности обратили свои виды на массу 
непросвещенную, и те из них, которые стремятся 
к осуществлению своих политических замыслов, при
нялись, под предлогом распространения грамотности 
и просвещения, за издание книг для первоначального 
чтения, букварей, ірамматик, географий и т. п. В чис
ле подобных деятелей находилось множество лиц,
о преступных действиях которых производилось 
следственное дело в особой комиссии.

В С.-Петербурге даже собираются пожертвования 
для издания дешевых книг на южнорусском наречии. 
Многие из этих книг поступили уже на рассмотрение 
в С.-Петербургский цензурный комитет. Немалое 
число таких же книг представляется и в Киевский 
цензурный комитет. Сей последний в особенности 
затрудняется пропуском упомянутых издании, имея 
в виду следующие обстоятельства: обучение во всех 
без изъятия училищах производится на общерусском 
языке и употребление в училищах малороссийского 
языка нигде не допущено; самый вопрос о пользе 
и возможности употребления в школах этого наречия 
не только не решен, но даже возбуждение этого во
проса принято большинством малороссиян с него
дованием, часто высказывающимся в печати. Они
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весьма основательно доказывают, что никакого осо
бенного малороссийского языка не было, нет и быть 
не может, и что наречие их, употребляемое простона- 
родием, есть тот же русский язык, только испор
ченный влиянием на него Польши; что общерусский 
язык так же понятен для малороссов, как и для ве- 
ликороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь 
сочиняемый для них некоторыми малороссами, 
и в особенности поляками, так называемый украин
ский язык. Лиц того кружка, который усиливается 
доказывать противное, большинство самих малорос
сов упрекает в сепаратистских замыслах, враждеб
ных к России и гибельных для Малороссии.

Явление это тем более прискорбно и заслужива
ет внимания, что оно совпадает с политическими 
замыслами поляков, и едва ли не им обязано своим 
происхождением, судя по рукописям, поступавшим 
в цензуру, и по тому, что большая часть малорос
сийских сочинений действительно поступает от по
ляков. Наконец, и киевский генерал-губернатор 
находит опасным и вредным выпуск в свет рассмат
риваемого ныне духовною цензурой перевода на 
малороссийский язык Нового Завета.

Принимая во внимание, с одной стороны, настоя
щее тревожное положение общества, волнуемого 
политическими событиями, а с другой стороны, имея 
в виду, что вопрос об обучении грамотности на 
местных наречиях не получил еще окончательного 
разрешения в законодательном порядке, министр 
внутренних дел признал необходимым, впредь до со
глашения с министром народного просвещения, 
обер-прокурором Св. Синода и шефом жандармов
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относительно печатания книг на малороссийском 
языке, сделать по цензурному ведомству распоряже- 
ниє, чтобы к печати дозволялись только такие про
изведения на этом языке, которые принадлежат 
к области изящной литературы; пропуск же книг на 
малороссийском языке как духовного содержания, 
так учебных и вообще назначаемых для первоначаль
ного чтения народа, приостановить. О распоряжении 
этом было повергаемо на высочайшее государя импе
ратора воззрение и Его Величеству благоугодно было 
удостоить оное монаршего одобрения».

Навколо Валуєвського циркуляра дотепер існує чи
мало міфів, створюваних прихильниками найрізно
манітніших переконань — від версії, що цей доку
мент забороняв українську мову взагалі, до думки, за 
якої він не був репресивним актом щодо української 
культури. Як може пересвідчитись наш читач, доку
мент не забороняв говорити українською чи друку
вати нею художні твори (подібні ганебні заборони, 
наприклад, знає історія Великої Британії щодо ір
ландської мови). Проте для тогочасних реалій Росій
ської імперії це був документ небачений — жодна 
інша мова не піддавалась у сфері книгодрукування 
таким репресіям і бюрократичним обмеженням. Чо
му цього першими «удостоїлись» українці, ми вже 
говорили вище. З тексту циркуляра видно, що най
дужче міністра внутрішніх справ і його команду 
турбували не стільки явно фантастичні чутки, що 
українці ладні здійняти повстання і створити влас
ний гетьманат, а довготермінова перспектива — 
поширення книжок для народу, його освіта мала
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привести поступово до того, що маленькі гуртки 
інтелігентів-українофілів (самі по собі не надто не
безпечні) могли «розбудити», чи то пак «створити», 
щось окремішнє, український народ і згодом навіть 
українську націю. Тому, мовляв, панове українофіли, 
хочете гратися в українство — грайтесь у вузькому 
колі, а псувати українськими ідеями вірних селян- 
«малоросів», котрі говорять майже чистою росій
ською (а не зіпсованою поляками мовою, яку вва
жають якоюсь «українською») вам зась! До речі, 
пропагандистські трюки зі сприйняттям однієї мови 
як «зіпсованої» іншої та заходи проти неї під маркою 
її «виправлення» є не рідкість також у сьогоднішньо
му світі — так, іще донедавна турецька влада фак
тично не визнавала існування курдської мови, вва
жаючи курдів «здичавілими гірськими турками, які 
забули правильну турецьку мову». Воістину немає 
нічого нового під сонцем!

Валуєвський циркуляр добряче налякав україн
ську інтелігенцію. Як писав 1871 року Микола Кос
томаров, стараннями імперської цензури україн
ська література перестала існувати в межах імперії. 
Нове посилення українського руху почалося на по
чатку 1870-х років, коли заборону було послаблено. 
Не забуваймо також, що до Російської імперії добре 
пасує і знаменита характеристика щодо її західної 
сусідки, імперії Австрійської — «абсолютизм, ко
трий пом'якшується недбалістю».

Отже, український рух, хоч і підірваний заборона
ми, й далі існував. Проте його сильним конкурентом 
в Україні став у цей період значно динамічніший, 
російський за суттю, народницький революційний
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рух, який приваблював молодих талановитих ради
кально налаштованих українців найрізноманітні
шого походження. Загальновідомо, що серед на
родників, членів «Землі і волі», «Народної волі» та 
«Чорного переділу» було багато українців—україн
ське коріння мали Микола Кибальчич, Софія Перов- 
ська, Дмитро Лизогуб, Яків Стефанович, в Україні 
народився Андрій Желябов, який підтримував непо
гані зв'язки з Михайлом Драгомановим та Воло
димиром Антоновичем, хоча останні й не поділяли 
методів політичної боротьби народників... Активна 
участь українців у загальноросійському народниць
кому революційному русі — окрема цікава тема, про
те ми все ж подамо кілька цікавих фактів, які, може, 
декому видадуться несподіваними.

Так, син українського священика з містечка Ко
роп на Чернігівщині, Микола Кибальчич (1853— 
1881), був, мабуть, найкращим у Російській імперії 
хіміком-практиком, його здібності та чималий вина
хідницький талант були поставлені на службу рево
люції й терору. Микола, навчившись виробляти в до
машніх умовах нітрогліцерин та динаміт, удосконалив 
їх, зробивши ліпшими за силою вибуху, ніж динаміт 
Нобеля — знаного шведського винахідника цієї ви
бухівки. Кибальчич також створив рецепт унікальної 
фарби для підпільних друкарень народовольців. Не 
був чужий народникові-українцю і хист публіцис
та — 1881 року він написав програмову для народни
ків статтю «Політична революція та економічне пи
тання». Увійшовши до складу терористичної групи 
Андрія Желябова, Кибальчич проаналізував помил
ки попередніх замахів на царя і вирішив створити
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бомбу нового типу, фактично — прообраз потужної 
осколочної гранати, яка й вирішила долю царя 1 бе
резня 1881 року і почасти визначила подальшу полі
тичну ситуацію в імперії. Після свого арешту в берез
ні того-таки року, за кілька днів до страти Кибальчич, 
як відомо, розробив проект першого у світі цілком 
працездатного реактивного літального апарата, про
те креслення «бомбіста-терориста» були покладені 
чиновниками «під сукно». Показовим щодо того, ким 
уважав себе Микола Кибальчич, українець із похо
дження, є його запис у «Деле о совершенном 1 марта 
1881 года злодеянии, жертвой коего пал в бозе 
почивший император Александр И»: «Звати мене — 
Микола Іванович Кибальчич. Від народження маю— 
27 років, віри — православної. Походження і націо
нальність — син священика, росіянин. Звання—був 
студентом Інституту інженерів шляхів сполучення». 
Проте за вчинок «росіянина» Кибальчича поплати
лись його земляки — «малороси»: рідним «царевбив
ці» було запропоновано змінити прізвище, однак 
вони відмовилися (нерідкісна практика в Російській 
імперії — подібне сталося з родичами відомого Гри
горія Отреп'єва, а на початку XIX століття, такий со
бі полковник Пугачевський навіть сам порушив кло
потання з метою змінити прізвище, яке, на його 
думку, нагадувало про «бунтівника Пугачова»). Сім’я 
терориста зазнала репресій — усіх юнаків виключи
ли з навчальних закладів і відправили в солдати. Через 
півроку, не витримавши потрясіння й переслідувань, 
померли сестра і брат народовольця. Буря не обійшла
і земляків Кибальчича: указом Олександра III, сина 
вбитого царя, було заборонено розбудову містечка
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Короп, а його мешканцям наказано звести церкву 
і все життя замолювати гріх земляка — своєрідний 
відголосок сивої давнини в «модернізованій» Росій
ській імперії, чи не так?

Не менш несподіваною є доля іншої видатної осо
би з числа народовольців — Софії Перовської (1853— 
1881 ). Вона була не мало не багато правнучкою остан
нього українського гетьмана Кирила Розумовського 
(рід Перовських походить від позашлюбних онуків 
гетьмана, синів Олексія Кириловича Розумовського, 
які дістали прізвище Перовський від назви села Пе
рове, де колись таємно вінчалися брат гетьмана, 
Олексій, та імператриця Єлизавета Петрівна, і граф
ський титул). Рід Перовських дав імперії кількох 
визначних політиків та військових — дядько Софії, 
генерал Василь Перовський, був генерал-губерна
тором Оренбурга (про нього дуже недоброзичливо 
свого часу відгукнувся Шевченко, засланий до орен
бурзьких степів: «бездушний сатрап і наперсник ца
ря»). Батько Софії, Лев Перовський, сам був не без 
революційного «гріха» — замолоду співчував дека
бристам, проте згодом відійшов від цього руху і на 
Сенатську площу 1825 року не ходив, зате протягом 
1841—1852 років був міністром внутрішніх справ 
Російської імперії, очолював міністерство уділів, 
а в 1865—1867 роках обіймав посаду петербурзького 
генерал-губернатора. Також Лев Перовський керу
вав роботою Комісії для дослідження старожитнос- 
тей, брав участь у розкопках у Криму і Новгороді, 
зібравши велику нумізматичну колекцію, яка згодом 
поповнить Ермітаж. Іще один дядько революціонер
ки, Олексій Перовський, був людиною більш мир-
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ною — його знають під псевдонімом Антон Пого- 
рельський і як автора кількох книжок, зокрема 
відомої повісті-казки «Чорна курка, або підземні жи
телі» (1829). Цей Перовський не забував і про своє 
українське коріння — його перу належить збірка 
повістей і оповідань «Двійник, або мої вечори в Ма
лоросії» (1828).

А ось Софія Перовська пішла іншим шляхом — 
навчаючись у 1869—1870 роках на Алчинських жіно
чих курсах у Петербурзі, вона познайомилася з ра
дикально налаштованою студентською молоддю, що 
наприкінці 1870-х призвело до часткового розриву 
з родиною (найменша дитина в родині, Софія була 
улюбленицею матері, яка турбувалася про доньку аж 
до її трагічної загибелі) .У1871—1872 роках правнуч
ка українського гетьмана була серед організаторів 
гуртка народників-«чайковців», брала участь у за
галом безуспішному «ходінні в народ» протягом 
1872—1873 років, вела пропаганду серед робітників, 
утримувала конспіративні квартири, виявивши 
колосальні організаторські здібності та вірність 
революційним переконанням, що межувала з від
вертим фанатизмом. У січні 1874 року Софія Перов
ська була заарештована і на шість місяців ув'язнена 
в Петропавлівській фортеці, в 1877—1878 роках була 
виправдана за судовим «процесом 193-х» (трапля
лись такі речі в оновленій судовій системі імперії!), 
влітку 1878 року знову зазнала арешту, але втекла із 
заслання і перейшла на нелегальне становище. Бу
дучи з 1878 року членом організації «Земля і воля», 
а після її розколу 1879 року — членом виконкому 
радикально-терористичної «Народної Волі», Софія
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брала активну участь у всіх спробах замаху на царя 
Олександра II, сьомий з котрих, 1 березня 1881 року, 
28-річна тендітна дівчина з коротким волоссям (ти
пова зачіска емансипованих дівчат другої половини 
XIX століття) сама спланувала і здійснила після аре
шту свого коханого Андрія Желябова, разом з яким 
Перовська видавала «Робітничу газету». Саме завдя
ки залізній волі Перовської справу вдалося довести 
до кінця — царя вбили лише тоді, коли підпільну 
терористичну організацію вже фактично було роз
крито і знешкоджено. Заарештована 10 березня 
1881 року, Софія Перовська була повішена 3 квітня 
того самого року в Петербурзі разом із чотирма 
іншими організаторами вбивства царя — Желябо- 
вим, Михайловим, Кибальчичем та метальником 
першої бомби в царя під час замаху 1 березня — 
Рисаковим. За родиною Перовських було встановле
но поліційний нагляд, брата Софії Перовської, Васи
ля, заслано до Тобольська на п'ять років. Зрештою 
рід Перовських занепав...

Фактично єдиним серед усіх народників, хто спро
бував залучити до революційної боротьби селян (до 
того ж українських) був Яків Стефанович (1853— 
1915), котрий походив із Чернігівщини. 1877 року він 
намагався підняти повстання в селах Чигиринського 
повіту. Проте цікаво, що для того, аби збунтувати 
селян, Стефанович та його друзі-народники не вда
лися до якихось спогадів про козацькі чи гайдамаць
кі часи, а звернулися до віри селян в батюшку-царя, 
фактично надуривши місцевих мешканців фальши
вим «золотими грамотами», у яких цар закликав 
його вірних підданих-селян формувати «дружини»
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і йти бити панів, забираючи та ділячи їхню землю. До 
тисячі селян записались у ці таємні «дружини». Усе 
це дістало назву «Чигиринської змови», котра для 
селян скінчилась погано—більшість із них покарали 
батогами (навіть цар-реформатор не скасував тілес
ні покарання для селян Російської імперії, тоді як їх 
було заборонено для всіх інших станів). Стефанови
чу пощастило більше — він учасно втік, але потім 
таки був заарештований і відправлений на каторгу; 
з 1883 до 1890 року відбував своє покарання в Якутії, 
згодом повернувся на рідну Чернігівщину, проте по
літикою більше не займався.

Українські діячі, такі як М. Драгоманов та В. Анто
нович, сприйняли захоплення української освіченої 
молоді ідеями народницького соціалізму негативно, 
адже народницький рух сприяв відпливу потенційно 
цінних кадрів з українського руху, а також прово
кував репресії царського уряду щодо українських 
діячів. Окрім того, для Антоновича була неприйнят
ною тактикою терору, котру проповідували нігіліс
ти. Він твердив, що українофіли на відміну від рево- 
люціонерів-народників хочуть дати народові в руки 
не ніж чи сокиру, а освіту. Проте читач уже знає, що 
імперський уряд сприймав ці намагання не менш 
стурбовано, ніж народницькі теракти. Приводом для 
нової хвилі боротьби з українським сепаратизмом 
стали дії самих українських діячів. Як не прикро, од
наче в популярній літературі рідко висвітлюється 
передісторія найповнішої, найганебнішої заборони 
на українську культуру — Емського указу, хоча сам 
указ завжди згадують як один із ключових моментів 
у відносинах українців та Російської імперії в другій
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половині XIX століття. Подальший виклад історії роз
робки та прийняття Емського указу ми подаємо за 
матеріалами досліджень сучасного російського іс
торика Олексія Міллера.

Валуєвський циркуляр, розпад петербурзького 
гуртка українофілів (котрий існував навколо занепа- 
лого 1863 року через брак коштів журналу «Основа») 
та загальне посилення режиму після польського по
встання 1863 року спричинили, за словами М. Драго- 
манова, антракт в історії українофільства. Новий пе
ріод активізації українофільства припадає на першу 
половину 1870-х років, збігаючись із загальноімпер- 
ським суспільним пожвавленням, власне, становлячи 
один з його складників. У Києві люди найрізноманіт
ніших політичних поглядів висунули кілька проектів 
організації наукових товариств. Серед них були Ми
хайло Максимович, знаний історик, філолог, перший 
ректор Київського університету, котрий запропону
вав проект організації «Київського товариства історії 
і старовини слов'яно-руської», і Михайло Юзефович, 
який був одним із членів-засновників Південно-За
хідного віллі лу Російського Імператорського геогра
фічного товариства та головою Київської археогра
фічної комісії. Саме Юзефович, колишній приятель 
Драгоманова, Антоновича й Павла Чубинського, ви
датного етнографа і громадського діяча (сьогодні відо
мого широкій публіці здебільшого як автор слів укра
їнського гімну), значною мірою спричиниться до 
появи Емського указу. Вже немолодий і амбітний 
Юзефович хотів стати головою Південно-Західного 
відділу Російського географічного товариства, проте 
через протидію київського генерал-губернатора



роздуми про долю... 305

О. Дондукова-Корсакова ним став не він, а Г. Галаган, 
нащадок відомого українського дворянського роду. 
Його заступником став П. Чубинський, ділові якості 
котрого генерал-губернатор поважав, попри те, що 
1863 року Чубинського відправляли на заслання через 
українофільство. Основними діячами Товариства 
були здебільшого члени київської так званої «Старої 
громади», між ними Володимир Антонович, Михайло 
Драгоманов, археолог та антрополог Федір Вовк, 
відомий композитор Микола Лисенко, спеціаліст 
зі статистики Олександр Русов. Відділ розгорнув 
бурхливу діяльність — у його «Записках» публіку
валося чимало історико-етнографічних та філоло
гічних праць на українську тематику, думи й пісні 
бандуриста О. Вересая, матеріали Г. Купчанка про 
Буковину, збірник чумацьких пісень Івана Рудченка 
(брата Панаса Мирного), збірник історичних пісень
В. Антоновича і М. Драгоманова (1874—1875) тощо. 
Заходами Товариства було підготовано видання 
українських народних переказів і оповідань М. Дра
гоманова (1876) та три томи творів М. Максимовича 
(1876—1880). У березні 1874 року Товариство здійсни
ло перепис населення Києва, результати та аналіз яко
го були опубліковані 1875 року, а в серпні 1874 з іні
ціативи Товариства відбувся Третій Археологічний 
з'їзд у Києві. Київські вчені-українофіли впенено 
вийшли на міжнародну арену — в березні 1875 року 
Товариство взяло участь у географічному конгресі 
та виставці в Парижі.

Проте вже 1874 року проти керівництва Товари
ства почалося цькування з боку російської правої пре
си, котра обвинувала його учасників у «політичному
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українофільстві» та «неблагонадійності». Після ви
бору (у травні 1875) Володимира Антоновича на по
саду голови і Павла Чубинського на його заступника 
ці переслідування посилилися. Як з'ясувалося згодом, 
першу скрипку в цій історії грав ніхто інший як об
ражений Юзефович. У серпні 1875 року він написав 
великий лист-донос на своїх колег-українофілів на
чальникові Третього відділення і шефу жандармів 
генерал-ад'ютанту О. Потапову. Отримавши лист, По
тапов підписав такий цікавий документ: «Государь 
император ввиду проявлений украинофильской дея
тельности и в особенности переводов и печатания 
учебников и молитвенников на малорусском языке 
Высочайше повелеть соизволил учредить под пред
седательством министра Внутренних Дел Совещание 
из министра Народного Просвещения, обер-проку
рора Святейшего Синода, главного начальника ПІ-го 
Отделения собственной его императорского величе
ства Канцелярии и председателя Киевской Археоло
гической [помилка жандармського генерала, мало 
бути Археографічної, тобто такої, що займається по
шуком і дослідженням старовинних документів. — 
Д. Ж.] Комиссии тайного советника Юзефовича для 
всестороннего обсуждения этого вопроса». Шеф 
жандармів, очевидно, цілком поділяв погляди свого 
кореспондента і, доповідаючи про справу Олексан
дрові II напередодні вересневої поїздки царя в Київ, 
запропонував включити Юзефовича до складу На
ради, котра фактично мала взятися за «розслідування 
українофільства». Українськими справами в Росій
ській імперії мали зайнятися «експерти». Протягом 
вересня 1875 року двоє експертів (перший анонімний,
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другий — Юзефович) підготували свої цікаві записки 
щодо стану речей в Україні.

Перша записка була подана вже 3 жовтня (у до
кументах не вказано імені її автора, але він говорить 
про себе як про «великороса»). У цій записці йшлося 
виключно про мовну проблему. Ситуація у Малоро
сії порівнювалась із ситуацією в Бретані та південних 
департаментах Франції, де більшість населення не 
розмовляла літературною французькою мовою. У за
писці підкреслювалося, що нефранкомовні мешкан
ці Франції «далеко не составляют такого значитель
ного процента в общем населении Франции, каким 
являются малоруссы в общем итоге Русского народа. 
Можно с полной безопасностью для целости России 
смотреть на возникновение литературы, например, 
у латышей, но допустить обособление, путем возве
дения украинского наречия в степень литературного 
языка, 13-ти миллионов малороссов было бы вели
чайшею политическою неосторожностью, особенно 
ввиду того объединительного движения, какое со
вершается по соседству с нами у германского племе
ни». Далі розглядалася роль Малоросії в російсько- 
польському конфлікті, зокрема зазначалося, що Росія 
здобула перевагу над Польщею «вследствие, глав- 
нейше, того, что от Польши к ней отошла Малорос
сия: если последняя отшатнется от нас опять к по
лякам, настоящее величие Русского государства 
будет поставлено на карту».

Чільний акцент у записці було зроблено на стра
тегічне значення Малоросії та демографічну вагу 
малоросів у масштабі імперії. Сепаратистська ді
яльність українофілів трактувалася крізь призму
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«польської інтриги», можливе відокремлення Мало
росії від Росії сприймалось як перехід її на бік Поль
щі. У кінці записки сформульовано низку рекомен
дацій щодо обмеження видання книжок для народу 
українською мовою та заборони їх імпорту з-за кор
дону. Ці рекомендації згодом будуть ураховані.

Друга записка була підготовлена Михайлом Юзе
фовичем, котрий поширив і розвинув той текст, що 
у серпні він надсилав жандармам. М. Юзефович ак
центує на концепції триєдиної російської нації (про 
неї вже йшлося вище). Свою записку він починає 
історичним екскурсом, у якому доводить, що «между 
Русскими племенами никогда не было национальной 
розни. Вера, язык, исторические начала и идеалы — 
все у них общее... Их этнографические цвета сли
ваются как райдужные, неделимые между собой 
полосы... Киев со своей общерусской святыней, Мо
сква с общерусским царем, служили такими звеньями 
нашего народного единства, которых не могла разо
рвать никакая внешняя сила». Українофільство Юзе
фович характеризує як «результат австро-польської 
інтриги». Метою, наприклад, історичних праць Ми
коли Костомарова, на думку Юзефовича, є «підірвати 
у Малоросіян співчуття до Російської Держави шля
хом приниженням і зганьблення її історії». Схоже, 
малися на увазі спроби Костомарова критично підійти 
до трактування джерел з історії Росії, зокрема його 
намагання розвінчати деякі міцно вкорінені традицій
ні російські історичні міфи — про Івана Сусаніна то
що. Далі наставала черга молодих українофілів — го
ловною мішенню служила Київська «Стара громада» 
як організаційний центр українського руху, а також
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М. Драгоманов і П. Чубинський як його лідери, котрі 
змальовувалися найчорнішими фарбами, спеціально 
зауважувався їхній «дерзкий характер». Аби наляка
ти російський уряд іще дужче, Юзефович передрікав 
«народний бунт у козацькому стилі» — процитуймо 
в оригіналі: «старания демократов оживить предания 
и старые буйные инстинкты в народе здешнем как 
будто начинают уже вызывать с его стороны отклики. 
Не я один здесь думаю, что разбойничьи шайки, во
оруженные, в масках, появляющиеся в крае, суть не 
что иное, как зачатки зарождающейся в современных 
умах гайдаматчины». Проте пильні підлеглі жандарм
ського шефа Потапова нічого такого не знайшли — 
єдиним, хто повідомив про більш-менш суттєву кра
молу, був начальник Волинського губернського 
жандармського управління підполковник Бельський. 
У його донесенні розповідалося про діяльність такого 
собіЛободовського, сина священика, писаря Райков- 
ської волості. Лободовський безкоштовно роздавав 
селянам українські книжки, котрі (154 примірники) 
були у тих селян жандармами відібрані. Список кон
фіскованих книг, більшість яких становили твори 
Т. Шевченка, включав і український переклад гоголів- 
ського «Тараса Бульби», у якому слова «русская зем
ля, русский устранены и заменены словами Украйна, 
украинская земля, украинец, а в конце концов про
рочески провозглашен даже свой будущий украин
ский царь» (!), як задоволено писав Юзефович.

У квітні 1876 року Нарада розпочала укладання 
спеціального журналу та вироблення рішень. Юзе
фовича навмисне викликали до Петербурга, куди він 
і з'явився, не забувши поклопотатися про видачу йому



«підйомних грошей» — свої срібняки пан Михайло, 
звісно ж, отримав. У журналі Наради був такий висно
вок: «цензурное ведомство давно уже обратило вни
мание на появление в печати значительного числа 
книг, издаваемых на малорусском наречии, не заклю
чающих в себе по-видимому ничего политического 
и вращающихся единственно в сфере интересов чи
сто научных и художественных. Но следя с особым 
вниманием за направлением всех расплодившихся во 
множестве изданий для народа на малорусском на
речии, нельзя было не прийти к положительному за
ключению в том, что вся литературная деятельность 
так называемых украинофилов должна быть отне
сена к прикрытому только благовидными формами 
посягательству на государственное единство и це
лость России. Центр этой преступной деятельности 
находится в настоящее время в Киеве. Стремление 
киевских украинофилов породить литературную 
рознь и, так сказать, обособиться от великорусской 
литературы, представляется опасным и потому еще, 
что совпадает с однородными стремлениями и дея
тельностью украинофилов в Галиции, постоянно тол
кующих о 15-миллионном южно-русском народе, как
о чем-то совершенно отдельном от великорусского 
племени. Такой взгляд рано или поздно бросит гали
цийских украинофилов, а затем и наших, в объятия 
поляков, не без основания усматривающих в стрем
лениях украинофилов движение в высшей степени 
полезное для их личных политических целей. Не
сомненным доказательством этому служит поддерж
ка, оказываемая Галицкому украинофильскому об
ществу «Просвита» сеймом, в котором преобладает
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и господствует польское влияние. В книгах, изданных 
нашими украинофилами для народа с позволения 
цензуры, не замечается явного демократического 
направления, но это вовсе не доказывает, чтобы 
украинофилы были чужды разрушительных начал 
социализма. Очевидна и та конечная цель, к которой 
направлены усилия украинофилов, пытающихся 
ныне обособить малоруссов медленным, но до извест
ной степени верным путем обособления малорусской 
речи и литературы. Допустить создание особой про
стонародной литературы на украинском наречии зна
чило бы положить прочное основание к развитию 
убеждения в возможности осуществить в будущем, 
хотя может быть и весьма отдаленном, отчуждение 
Украины от России. Относясь снисходительно к раз
вивающемуся ныне поползновению обособить укра
инское наречие путем возведения его в степень языка 
литературного, правительство не имело бы никакого 
основания не допустить такого же обособления и для 
наречия Белоруссов, составляющих столь же значи
тельное племя, как и Малороссы. Украина [Право
бережжя. — Д. Ж.], Малороссия [Лівобережжя. — 
Д. Ж.] и Западная Россия, населенная Белоруссами, 
силою исторических событий и естественного тяго
тения окраин к соплеменному им великорусскому 
центру, составляют одно неразрывное и единое с Рос
сией великое политическое тело».

Зрештою 24 квітня 1876 року був ухвалений проект 
рішення, складений М. Юзефовичем. Він мав 11 пунк
тів. Перші три обмежували розповсюдження укра
їномовної літератури і передбачали заборону ви
дань українською в імперії, за винятком історичних
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пам'яток і художньої літератури (і тільки з дозволу 
ГУД у кожному конкретному випад ку). Особливо під
креслювалася заборона на «кулішівку» — запро
понований Пантелеймоном Кулішем фонетичний 
правопис. Було зазначено, що слід дотримуватися «за- 
гальноросійської орфографії». Заборона на вживання 
української мови поширювалася і на сценічні вистави, 
«как имеющие в настоящее время характер украино
фильских манифестаций» (четвертий пункт). Пункти 
6,7 і 8 стосувалися міністерства народної освіти. У них 
пропонувалося не допускати викладання малоросій
ською мовою у школах, «очистить библиотеки всех 
низших и средних учебных заведений» від книг мало
російською, а також скеровувати викладачів, котрі 
закінчили курс у великоросійських губерніях, на 
службу в Київський, Харківський й Одеський на
вчальні округи, а їх випускників, своєю чергою, в інші 
округи (!). П'ятий пункт проекту пропонував надати 
фінансову допомогу львівській москвофільській газе
ті «Слово». Нарешті, пункти 9, 10 і 11 передбачали 
закриття газети «Київський телеграф», припинення 
на невизначений термін діяльності Південно-Захід- 
ного відділу і вислання з краю П. Чубинського та 
М. Драгоманова. М. Юзефович, зрозуміло, торже
ствував — настав час поквитатися з кривдниками за 
все. У журналі Наради, підготовленому для подання 
Олександрові II, суттєвих змін зазнали чотири пункти 
проекту М. Юзефовича.

До заборони сценічних вистав додалася заборона 
на публічні читання українською мовою й абсолют
но безглузда заборона на публікацію україномов
них текстів до нот. Явно нездійснений пункт про
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тотальне переселення викладачів був відредагова
ний і стосувався тепер тільки неблагонадійних. Та 
найцікавіші зміни торкнулися пунктів про заборону 
Південно-Західного відділу Російського географіч
ного товариства і вислання з краю П. Чубинського 
та М. Драгоманова «як невиправних і небезпечних 
д ля краю агітаторів». За Драгоманова і Чубинського 
клопотався брат царя Костянтин Миколайович та 
київський генерал-губернатор Дондуков-Корсаков, 
але марно. Проект постанови передав імператорові 
Олександру II, який поїхав на мінеральні води до 
німецького курорту Емс, шеф жандармів О. Пота
пов. Цар проглянув проект і наклав резолюцію: «Ис
полнить, но с тем, чтобы Отдел Географического 
Общества в Киеве в нынешнем его составе был 
закрыт и чтобы его открытие вновь не могло состо
яться иначе, как с моего разрешения, по представ
лению министерства Внутренних Дел».

Остаточна версія висновків Нарад и від 18 травня 
1876 року і дістала в літературі назву Емський указ 
(за місцем підписання царем журналу Наради). На 
основі цього журналу складалися потім таємні служ
бові інструкції. Емський указ був дещо пом'якшений 
1881 року (коли прем'єр Михайло Лоріс-Меліков 
зняв заборону на українські вистави, і це спричи
нило бурхливий розвиток українського театру — 
адже всі інші сфери українського культурного жит
тя лишалися забороненими; саме в 1880-х роках 
виникла знаменита «трупа корифеїв» М. Кропив- 
ницького), проте 1884, 1892 та 1895 роках були ви
дані нові доповнення до нього (на друк д итячих кни
жок тощо), які діяли аж до 1905 року, коли внаслідок
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революції обмеження на друк українською мовою 
було нарешті знято. За підрахунками Я. Грицака, за 
період з 1876 до 1904 року цензори пропустили ли
ше близько ЗО % поданих на їхній розгляд україн
ських рукописів. Українському руху в Російській 
імперії було завдано потужного удару, проте він 
вижив усупереч ініціаторам Емського указу.

До речі, ще один цікавий факт з історії україно- 
російських взаємин кінця XIX століття, пов'язаний 
з однією з дійових осіб попереднього сюжету. Іронія 
пані Кліо, музи історії, безмежна. Мало хто з киян 
і гостей української столиці знає, що окраса Софій
ського майдану Києва, пам'ятник Богданові Хмель
ницькому, був поставлений за ініціативою київської 
громадськості й насамперед... Михайла Юзефовича, 
який очолив комітет з його спорудження! Горда кінна 
статуя Хмельницького, створена білоруським скуль
птором Михайлом Микешиним і урочисто відкрита 
1888 року, мала символізувати, звісно ж, єдність «ро
сійського народу», маючи на собі таблички «Волим 
все под царя восточного, православного. Богдану 
Хмельницкому—єдиная неделимая Россия» (Широ
ку таблички прибрали). За початковим проектом, 
зрештою так і не реалізованим, кінь Богдана мусив 
топтати фігури єврея, поляка та єзуїта, а внизу на по
стаменті мали бути бронзові барельєфи з зображен
ням перемог Хмельницького, а також українця, біло
руса й росіянина, котрі слухають кобзаря. Одначе і в 
спрощеному (через брак коштів) варіанті пам'ятника 
російські праві газети радо вбачали символ, котрий 
не надто тішитиме око київських «жидів та поляків». 
Неоднозначно сприймали монумент, котрий частково
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копіював відомого петербурзького «Мідного вершни
ка», і деякі тогочасні українці — так, галицький пись
менник і поет Осип Маковей 1897 року без надто ве
ликої поваги писав:

Дали йому злющу бронзову коняку,
На скелю якусь посадили,
І тином залізним, немов розбишаку,
Від народу відгородили...

Політика Російської імперії щодо українського руху 
до самої революції 1905—1907 років була витримана 
в дусі Емського указу. Імперські чиновники та росій
ські праві діячі й надалі вважали, що мовні заборони 
були спрямовані проти тих небагатьох українських 
інтелектуалів, підбурених Польщею (згодом Австро- 
Угорщиною, тільки-но остання почала сприйматись 
як ворог Росії в майбутньому протистоянні у Східній 
Європі через зближення з Німеччиною), які намага
лися з російських діалектів та регіональних культур 
штучно створити писемні мови та розвинені культу
ри, щоб роздробити російську націю й дестабілізува
ти царську імперію. З погляду національно активних 
українців, у цьому випадку йшлося про агресивну по
літику русифікації. Утім, протягом останніх десятиліть 
існування Російської імперії політика її владних кіл 
щодо українців зазнала певних змін. Через ослаблен
ня українського руху наприкінці XIX століття увага 
імперських чиновників надовго відволіклася на сер
йознішу, на їхній погляд, загрозу— євреїв, поляків та 
німців. Російські націоналісти і частково сама росій
ська держава намагалися (інколи успішно) викорис
товувати антисемітизм, антипольські й антинімецькі
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тенденції заради інтеграції всіх православних східних 
слов'ян у «єдину і неподільну Росію». Відомий росій
ський публіцист українського походження А. Сторо
женко писав таке: «Закон 1876 года принес огромный 
вред русской власти, ибо вызвал раздражение в ма
лорусских кружках, незараженных социализмом». 
Мовляв, заборона «малоруського патріотизма» в Росії 
виштовхнула його за кордон, де російська влада вже 
не могла контролювати його розвиток. «С 1876 года 
как малорусским патриотизмом так и украинским 
социализмом стали играть враги России: иудеи, 
масоны, немцы, поляки — в самых разнообразных 
комбинациях»*. Дійсно, коли охоплені національною 
ідеєю українці вдалися до протистояння процесу по
глинення своєї культури і мови російськими мовою 
й культурою, союзниками українського національно
го руху могли стати саме євреї, поляки та німці. Втім, 
попри серйозні спроби співпраці, з такого співробіт
ництва не вийшло того, чого так боялися російські 
публіцисти — через складне переплетіння інтересів 
згаданих націй у межах імперії.

Початком нової доби в стосунках українського ру
ху та Російської імперії став 1905 рік. Розмови про 
скасування репресивних законів щодо української 
мови та культури велися вже давно (причому зауваж
мо — не тільки українськими громадськими діячами, 
а й імперськими чиновниками, які не розуміли, що 
за небезпека може йти від україномовних книжок 
і п'єс; навіть сам автор циркуляра 1863 року, граф

* Царинный А. Украинские движения//Украинский 
сепаратизм в России. — СПб., — М., 1998.
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Валуєв, сумнівався в ефективності політики суціль
них заборон). Проте тільки 1904 року сталися певні 
зрушення в цьому напрямі — Святіший Синод Ро
сійської імперії дозволив надрукувати український 
переклад Біблії, а Рада міністрів звернулася до Ака
демії наук та київського губернатора з запитом щодо 
можливості зняти заборони. Відповідь була цілком 
позитивною — зокрема, відомі філологи Федір Корш 
та Олексій Шахматов підтвердили, що українська 
мова є окремою слов'янською мовою, а отже, має 
право на існування як мова літературна.

Офіційно за царським маніфестом від 17 жовтня 
1905 року в Російській імперії було запроваджено 
свободу друку, але насправді місцеві чиновники не
рідко й далі гальмували скасування Емського указу, 
посилаючись на брак інструкцій щодо нього (спеці
альне розпорядження про скасування заборон на 
друк українською мовою вийшли аж у травні 1907 ро
ку) . 1906 року в українських губерніях у складі Росій
ської імперії розгорнувся небачений за масштаба
ми український культурницький рух — почали 
з'являтись україномовні газети («Хлібороб», «Гро
мадська думка» тощо). Загалом наприкінці 1906 року 
вже виходило близько двох десятків українських пе
ріодичних видань, які друкувалися в 15 українських 
видавництвах. Проте чимало газет і журналів майже 
одразу зникали через брак коштів — за відсутності 
заможної, зацікавленої в українському русі вітчиз
няної буржуазії та бідності селянства на наявність 
широкого кола меценатів годі було сподіватися. Єв
ген Чикаленко, відомий український діяч цього пері
оду й один з небагатьох меценатів українського руху,
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писав, що для того аби розвиватись, українська пре
са потребувала національно свідомого суспільства, 
а щоб таке суспільство виникло, потрібна була згада
на преса. З'явилася ціла мережа товариств «Просві
та» (35 на середину 1907 року), почали відкриватись 
україномовні відділення в університетах Харкова 
й Одеси (в Києві це зробити не вдалося через проти
дію самої ж адміністрації університету). Активно 
розвивався кооперативний рух в українських селах, 
котрий давав змогу встановити тривалі зв'язки інте
лігенції та селянства.

Більше того — вперше у своїй історії українці ді
стали можливість легально зайнятися політикою. Ви
никлі ще в перші роки XX століття партії лівого (со
ціалістичного) та лівоцентристського спрямування 
(за практично цілковитої відсутності правих партій) 
частково легалізувались і почали парламентську ді
яльність у Першій та Другій Державних Думах (ді
яли з травня 1905 по червень 1907 року) у складі так 
званої «Української думської громади». Головні пи
тання, які ставили думські депутати, стосувалися 
розподілу поміщицьких земель та освіти, а й цього 
було досить, аби стурбувати уряд і російських пра
вих, адже з думської трибуни українські діячі спро
бували порушити українське питання в рамках усі
єї імперії, популяризуючи його.

Для царських чиновників була справжнім шоком 
поява «майже нізвідки» якихось українців, інформа
ція про котрих як про народ заполонила шпальти 
місцевих видань. Як було не побачити тут небезпеч
ний сепаратизм, та ще й разом з небезпечними ліви
ми, соціалістичними, ідеями? Адміністративний тиск
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на український рух не припинявся навіть протягом 
революції. Офіційних заборон тепер не було, однак 
чиновники різних рівнів, церковні ієрархи заборо
няли своїм підлеглим передплачувати і читати укра
їнські видання, про небезпеку з боку українського 
руху говорили священики на проповідях у церквах. 
Поліція постійно шукала приводів для закриття чи 
призупинення діяльності українських видавництв, 
газет та культосвітніх організацій. Репресії особли
во посилилися після розгону Другої думи в червні 
1907 року та ухвалення нового виборчого закону, 
котрий позбавляв права голосу більшість мешканців 
імперії, зокрема обмежуючи виборчі права робітни
ків, селян та «інородців». Тому в Третій і Четвертій 
Думах (діялив 1907—1912та 1912—1917 роках) укра
їнської громади не було, а в Україні активізувалися 
праві російські сили. У березні 1908 року за сприян
ня прем'єра Російської імперії Петра Столиігіна в Ки
єві було створено «Клуб русских националистов», 
який мав боротися проти «польського впливу та 
українофільства». Після поразки революцій 1905— 
1907 років російські праві спробували взяти широ
комасштабний реванш. Центром цього руху став 
Київ, а головними дійовими особами — не лише ро
сіяни, а й українці, які вважали себе малоросами, 
відданими громадянами імперії. Нерідко розкол про
ходив навіть у межах одного роду — надзвичайно 
показовою в цьому плані є історія роду Шульгиных 
(україномовні представники роду писали своє прі
звище саме так, а російськомовні, коли їм доводилось 
писати своє прізвище українською, вживали під
креслено російський варіант «Шульгіни»), котрий
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мав козацьке походження (з Хорольського повіту 
Полтавської губернії). Шульгини мали родинні зв'яз
ки з Полуботками, Скоропадськими, Апостолами, 
Самойловичами). У цій історії як у краплині води від
билося непросте становлення національної ідентич
ності, того, що означало бути українцем чи росіяни
ном наприкінці XIX — на початку XX століття.

Отже, знайомтеся.
Шульгин (Шульгін) Яків Миколайович (1851— 

1911) —український історик, громадсько-культурний 
діяч, педагог. Народився в Києві. 1874 року закінчив 
історико-філологічний факультет Київського універ
ситету. Учень В. Антоновича та М. Драгоманова. Ви
кладав у київських і одеських гімназіях, був членом 
«Старої громади». 1874 року за участь в українському 
національному русі пана Якова заарештували та ви
слали на чотири роки до Красноярська. Після повер
нення із заслання працював у банку в Єлисаветграді. 
1899 року повернувся до Києва, де викладав історію 
в гімназіях, співпрацював у журналі «Київська ста
ровина», був членом «Наукового товариства ім. Шев
ченка» у Львові, членом Історичного товариства 
Нестора-Літописця та секретарем Українського на
укового товариства в Києві. Створив кілька праць 
з історії Лівобережної України другої половини 
XVII—XVIII століть. Особливим зацікавленням Яко
ва Шульгина була Коліївщина.

Помітний слід в українській історії залишили і двоє 
синів Якова Шульгина — Олександр та Володимир. 
Обидва пішли шляхом батька, взявши активну участь 
в українському русі. Олександр теж став істориком 
і публіцистом, громадським і політичним діячем,
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дипломатом часів української революції 1917— 
1921 років. Закіничив історико-філологічний факуль
тет Петербурзького університету, викладав у педаго
гічних училищах і гімназіях Петербурга. Був одним 
з активних діячів українського земляцтва, ініціатор 
створення Союзу українських студентських земляцтв 
у Росії. Член Центрального комітету Української ра
дикально-демократичної партії (з 1917 року—Укра
їнської партії соціалістів-федералістів, УПСФ). За 
часів української революції був членом Центральної 
ради та Генерального секретаріату, з липня 1917 до 
січня 1918 — генеральний секретар міжнаціональних 
справ. На цій посаді Олександр Шульгин сприяв по
розумінню серед народів колишньої імперії, був іні
ціатором З'їзду народів Росії в Києві. Брав участь 
у підписанні 1918 року Брестського миру з Німеч
чиною та іншими країнами Четверного союзу, за 
гетьманування Павла Скоропадського був послом 
Української держави до Болгарії, згодом очолював 
делегацію УНР на Паризькій мирній конференції, 
брав участь у роботі Ліги Націй. У 1929—1939 роках 
був очильником Головної Української еміграційної 
ради. На еміграції Олександр Шульгин не забував 
і про науку — він став засновником і головою Укра
їнського академічного товариства в Парижі, а також 
віце-президентом Міжнародної вільної академії наук 
у Парижі. Наукова діяльність сина дослідника Колі
ївщини була пов'язана з вивченням новітньої захід
ноєвропейської історії, але він є також автором цілої 
низки публіцистичних праць, присвячених історії 
українського національного руху. їхні назви гово
рять самі за себе — « Політика» (1917), «Україна і чер
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воний кошмар» (1927; фр. мовою), «Україна проти 
Москви» (1935; фр. мовою), «Без території» (1934), 
«Державність чи Гайдамаччина» (1934).

Володимир Шульгин (1894—1918) не встиг стати 
видатним істориком чи політиком (хоча був активним 
діячем Української студентської громади). Просто 
не встиг, адже бувши студентом, узяв участь у тра
гічному бою під Кругами, де й загинув, не менш 
переконливо за батька і брата засвідчивши вірність 
своїм переконанням.

Проте «українські» Шульгини мали достатньо див
них, як могло б видатися на перший погляд, родичів. 
Мова йде про Віталія Яковича та його сина Василя 
Віталійовича Шульгіних, найзапекліших борців про
ти українофільства й сепаратизму в Києві другої по
ловини XIX — початку XX століття.

Віталій Якович Шульгін (1822—1878) за освітою 
також був істориком, гарним лектором, автором 
непоганих підручників з російської історії, в ко
трих чільну увагу приділяв історичним особам та 
розвитку культури, професором Київського уні
верситету, а також редактором заснованої ним 
щоденної літературної і політичної газети — «Киев
лянин», яка мала різко шовіністичний, антиукраїн
ський напрям, бо в ній Віталій Шульгін з колосаль
ною впертістю пропагував фактично одну-єдину 
думку: «Південно-Західний край російський, ро
сійський, російський!»

Його син Василь Шульгін (1878—1976) — став 
відомим на всю Росію політичним і державним ді
ячем, публіцистом. 1900 року закінчив юридичний 
факультет Київського університету. Юрист за фа
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хом, Василь Шульгін обирався до складу Третьої 
і Четвертої Державної думи від Волинської губер
нії (бо володів маєтками на Волині), а протягом 
1911—1919 років (з перервами) видавав «Киевля
нина» (а в 1918 року — подібного ж спрямування 
газету «Россия»). 2 (15) березня 1917 року Василь 
Шульгін разом з Олександром Гучковим прийняв 
зречення останнього російського царя Миколи II. 
У період гетьманату Скоропадського жив у Києві, 
увійшовши до складу «Київського національного 
центру», який виступав проти влади гетьмана 
П. Скоропадського, за відновлення «єдиної і непо
дільної Росії». Згодом Шульгін тісно співробітни
чав з генералами А. Денікіним і П. Врангелем, ра
зом з військами останнього 1920 року емігрував. 
З 1920 мешкав у Югославії, Франції, Польщі. Васи
леві Шульгіну не можна відмовити в особистій від
вазі — мало того, що він безліч разів важив життям 
підчас громадянської війни, в 1925—1926 роках він 
нелегально відвідав СРСР з фальшивим паспортом, 
побувавши в Ленінграді, Москві й Києві (написав 
1927 року спогади про цю поїздку— «Три столицы» ). 
1945 року Василь Шульгін був заарештований ра
дянськими спецслужбами, вивезений до Москви 
і засуджений до тюремного ув'язнення (був зму
шений каятись, «визнавати помилки»). Після звіль
нення 1956 року жив у Володимирі, де й помер, 
маючи 98 років. Василь Шульгін відомий перш за 
все як автор антиукраїнських і антиєврейських кни
жок, зокрема: «Что нам в них не нравится. Об ан
тисемитизме в России», «Украинствующие и мы», 
а також цікавих, хоч і вельми тенденційних мему
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арів «Дни», «Годы. Воспоминания бывшего члена 
Государственной Думы» та «1920-й год»*

Звісно, дуже спокусливо назвати «українських 
Шульгиних» героями, а «російських» — зрадникаіми 
(чи навпаки — залежно від політичних поглядів). 
Проте наважимося стверджувати, що тут усе не так 
просто: наявність глибоких ідейних розбіжностей 
серед етнічних українців, схоже, свідчить про те, що 
українська нація наприкінці XIX століття перебува
ла в процесі становлення, формування, активними 
учасниками котрого по-своєму були і перші, і другі 
Шульгини-Шульгіни. Адже саме посилення гонінь 
на український рух 1907—1917 роках значною мірою 
сприяло тому, що українським діячам доводилось 
робити вибір — з ким вони. Члени київського «Клубу 
російських націоналістів» оголосили себе «богданів- 
цями», а своїх супротивників-українофілів — «мазе- 
пинцями». За сприяння Столипіна «богданцівці» до
билися рішення думського комітету про заборону 
викладати українською мовою в школах (1909 рік). 
Сам прем'єр-реформатор 1910 року видав циркуляр 
від 20 січня, згідно з котрим в імперії заборонялося 
реєструвати будь-які видавництва, товариства, за
сновані «інородцями», зокрема українські та єврей
ські. Фактично це означало... визнання українців

* Всі охочі можуть ознайомитися з цією працею в на
ступному виданні: Шульгин В. Украинствующие и мы// 
Украина—это Русь. Сб. — СПБ, 2000; загалом сьогодні 
книжки Шульгіна залюбки перевидаються в Росії, за
лишаючись актуальними для чергового покоління «бор
ців з малоросійським сепаратизмом» (див. Шульгин В. 
Годы. Дни. 1920-й год. — М., 1990).
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неросіянами! Українці як політична нація (представ
лена передовсім інтелігенцією) стрімко переставали 
сприйматись як лояльні громадяни імперії, тому на 
них сипалося чимраз більше заборон.

Значною мірою дії влади та поліції були спрово
ковані діяльністю російських правих кіл, зокрема 
виданнями цензора українських книжок, лікаря за 
професією Сергія Щоголєва, котрий активно за
ймався політичною публіцистикою і вважався чи не 
головним експертом з питань «українського сепа
ратизму». Щоголєв є автором двох фундаменталь
них досліджень на цю тему, які читаються як довід
ник для поліції стосовно неблагонадійних людей, 
видань і «шкідливих» теорій: «Украинское движе
ние как современный этап южнорусского сепара
тизма» (Київ, 1912) та «Современное украинство. 
Его происхождение, рости задачи» (Київ, 1914).

Влада, як центральна, так і місцева, не могла не 
прислухатися до думок «експертів». 1914року були 
розігнані маніфестації з приводу заборони святку
вати соту річницю від дня народження Тараса Шев
ченка, а київська міська влада затято відмовлялася 
ставити поетові пам'ятник у Києві, аргументуючи 
своє рішення дуже просто — «Шевченке в Киеве 
не бывать!» З початком Першої світової війни ці 
заборони сягнули свого логічного завершення — 
були закриті всі українські організації, зокрема 
«Просвіти», вкотре заборонено друк українських 
книжок (навіть дозволеного Синодом Євангелія), 
музичні вечори, концерти, фактично було розгром
лено українські партії, більшість яких діяла після 
1907 року нелегально. Проте українські діячі й да-
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лі працювали — через цілком легальні земства та 
кооперативні об'єднання, а також на еміграції. На 
початок Першої світової війни ставлення імпер
ської влади до «свідомих українців» стало різко 
негативним, і ця нелюбов була обопільною.

Тепер кілька слів про економічний складник ро
сійської імперської політики щодо України в XIX сто
ліття. Дуже часто в науковій і особливо популярній 
літературі цю політику називають колоніальною, 
а Україну — колонією Російської імперії, причому 
непоодинокими є посилання на Леніна, чиїм визна
ченням України як «внутрішньої колонії» активно 
користувались українські економісти та історики 
1920-х років М. Волобуєв, М. Слабченко та М. Явор- 
ський. Проте як матиме змогу переконатися читач, 
усе є не настільки однозначним.

Звісно, Росія мала справжні колонії (які були для 
неї сировинною базою та ринком збуту) — більшість 
азійських областей імперії (економічно, як Туркі- 
стан, або політично, як Сибір). З одного боку, народи, 
котрі проживали там, були на нижніх сходинках ста
нової та культурної ієрархій імперії, велика терито
ріальна й соціальна дистанція відокремлювала їх від 
російського імперського центру, «ядра». З другого 
боку, північно-західні окраїни імперії (Фінляндія, 
прибалтійські провінції та Польща) в економічному 
й культурному плані були набагато розвиненішими, 
ніж російський центр, і тому їх важко назвати коло
ніями. Як зазначає А. Каппелер, «важлива відмін
ність від колоніальних країн Заходу полягає в тому, 
що у структурованій за становим принципом Росій
ській імперії не було поділу на імперський росій
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ський панівний шар та неросійські нижні шари. 
Правда, більшість політичної та військової еліти була 
російською або русифікованою, але перевага, що 
надавалася росіянам як народу, не була системою. 
Навпаки, порівняно з неросіянами їх нерідко утис
кали. Так, російські кріпаки та їхні нащадки були 
в гіршій правовій, економічній та соціальній ситуації 
порівняно з неросійськими державними селянами 
на сході або з фінськими, естонськими і польськими 
селянами на заході імперії. Ще 1897 року ступінь 
урбанізації і освіченості росіян був на середньому 
рівні, якщо зіставити їх з іншими етносами держави. 
Таким чином, у державного народу не було право
вих, економічних і соціальних привілеїв, що мало 
місце в західних колоніальних імперіях. Україна та
кож не була класичною колонією Російської імперії. 
Не існувало як просторової, культурної та расової 
дистанції, так і правової дискримінації українців по
рівняно з росіянами».

Дійсно, складається враження, що протягом XIX— 
початку XX століття Російська імперія розглядала 
українські землі скоріше як регіон, приналежний до 
корінних російських провінцій, «ядра імперії». Звідси 
досить швидкі (інколи швидші за власне російські) 
темпи економічного, зокрема промислового розвитку 
в Україні, будівництво залізниць у другій половині 
XIX століття (спричинене військовими та економіч
ними потребами). Наприкінці XIX століття дев'ять 
українських губерній стали основною житницею та 
одним з найважливіших промислових регіонів імпе
рії. Водночас правдою є і те, що Україна несла не
пропорційно великий податковий тягар, до того ж
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прибутки, отримані з України, значною мірою не по
верталися до неї. Будівництво промислових об'єктів 
та залізниць часто не враховувало інтересів населен
ня українських губерній, могло збігатись, а могло і не 
збігатися з ними, бо здійснювалося, маючи на меті 
виключно імперські інтереси. Хибно також уважати, 
що українські губернії були повністю «вплетені в тка
нину економіки імперії» і нічим не відрізнялись від 
губерній Центральної Росії — в Україні була менш 
поширена земельна громада (община), не дивно, що 
тут на початку XX століття столипінська аграрна ре
форма мала найбільший успіх. Те, що в українській 
економіці другої половини XIX століття домінував ро
сійський і західноєвропейський капітал, не свідчить 
про колоніальний статус України — адже вона не бу
ла лише «сировинною базою та ринком збуту імпе
рії», тут розвивалися чимало передових галузей 
промисловості й сільського господарства (кам'яно
вугільна, чавуноливарна, сільськогосподарче маши
нобудування та паровозобудування тощо). Загалом, 
якщо українські землі у складі Російської імперії і бу
ли колонією, то в усякому випадку, доволі нетиповою 
для епохи колоніалізму. Термін «внутрішня колонія» 
є досить слизьким і нечітким, радше таким, який б'є 
на ефект, і ми погодимося з А. Каппелером, котрий 
пропонує взагалі не називати українські губернії ко
лонією, аби не плутати їх зі справжніми колоніями. 
Все це, звісно, не означає, що українські землі не за
знавали економічної експлуатації, а український на
род не страждав від різноманітних обмежень і забо
рон — про них ми вже сказали чимало. Просто речі 
все ж таки варто називати своїми іменами...
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Окремим цікавим питанням є те, як ставилися до 
українців взагалі та українського руху зокрема росій
ська громадськість, а точніше — та її частина, що не 
солідаризувалась із державною політикою стосовно 
українців. Адже добре відомо, що в XIX столітті існу
вали вельми щільні зв'язки між освіченими українця
ми та росіянами, особливо у великих містах України. 
За словами сучасного дослідника Девіда Сондерса, 
російська суспільна думка всіх без винятаку політич
них таборів першої половини XIX століття ставилася 
здебільшого позитивно до України й українців. Ціка
вість до української мови («малороссийского наре
чия»), літератури та історії була великою, внесок 
України в загальноросійську та слов'янську культу
ри — загальновизнаним. Як ми вже згадували, Шев
ченко був популярний не лише серед земляків, 
а й значною мірою серед російської освіченої публіки, 
надто ж — ліберальної орієнтації. Так само популяр
ними були твори І. Котляревського, сентиментальні 
повісті Г. Квітки-Основ'яненка, оповідання та повісті 
М. Гоголя. Зміни почалися тоді, коли стала змінюва
тись і політика імперії щодо українців — наприкінці 
1850-х років, щойно колишні кирило-мефодіївці по
вернулись із заслання і змогли публічно заявити про 
свої погляди. Стосовно кирило-мефодіївців обидва 
табори російських ліберальних інтелігентів, так звані 
«слов'янофіли» (виступали за пошук Росією своєрід
ного шляху розвитку, проголошуючи існування пра
вославної слов'янської цивілізації) та «західники» (за
кликали орієнтуватись на західноєвропейський шлях 
суспільно-політичного та економічного розвитку) ма
ли не до кінця визначену позицію. Слов'янофіли ско
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ріш виступили проти політизації українського руху, 
відомий діяч-слов'янофіл О. Хомяков назвав кирило- 
мефодіївців «малоросами, зараженими політичним 
безумством». Пантелеймон Куліш у листі до ще одно
го помітного представника цього самого табору,
С. Аксакова, писав 1858 року: «Мы имеем протав се
бя не одно Правительство, но и ваше общественное 
мнение. Мы имеем против себя даже собственных 
земляков-недоумков. Нас горсточка, хранящих веру 
в свою будущность, которая, по нашему глубокому 
убеждению, не может быть одинакова с будущнос- 
тию Великорусского народа». Західники (Т. Гранов- 
ський, О. Герцен) висловлювали певні симпатії до 
українських прагнень, проте для них проблеми укра
їнців не були аж надто важливими — вони прагнули 
пробудити від віковічної сплячки всі народи імперії, 
вказавши їм слушний, як їм здавалося, шлях до про
гресу. Зокрема, Олександрові Герцену належить фра
за про те, що якщо Росія зупиниться у своєму русі 
вперед, до поступу, «тоді не тільки Польщі, не тільки 
Україні не ‘слід лишатися з Росією, але слід їм об'єд
натися, іти на Москву і розгромити цю велетенську 
будову рабства».

Російські ж радикали, зокрема народники, також 
не надавали особливого значення національному пи
танню, а саме боротьбі українських інтелігентів за 
визнання українців окремою нацією, однозначно 
віддаючи перевагу ідеї соціального визволення меш
канців імперії з-під гніту самодержавства. «Народ
ницький соціалізм» мав стати панацеєю від усіх не
гараздів, від яких потерпала царська Росія. Як ми вже 
згадували, серед народників було багато українців,
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вони підтримували певні контакти з українським ру
хом. Проте в цілому українофіли здавалися народни
кам надто поміркованими й аполітичними, а на
родники українофілам — вельми небезпечними і, 
можливо, навіть дещо аморальними, зважаючи на 
тактику терору. Крім того, українофільські діячі (на
приклад, В. Антонович) звинувачували народників 
у тому, що ті підбурюють українську молодь на не
безпечні й непродумані вчинки, себто фактично 
«крадуть кадри» для розбудови «української спра
ви». Загалом українці, що брали участь у народни
цькому русі, поступово асимілювалися більш потуж
ним російським середовищем.

Попри всі розходження соціалістів-народників 
і соціал-демократів 1890-х років — початку XX сто
ліття, їхнє ставлення до українського національного 
питання було навдивовижу схожим: найдужче важи
ла солідарність на основі класових моментів, а націо
нальне питання мало бути розв'язане тільки після 
революційних перетворень у російському суспіль
стві. Зокрема, погляди ідеологів російської соціал- 
демократії до 1917 року на українське питання були 
плутаними, суттєво залежали від ситуації. Дехто 
з них схилявся до ідеї вільної федерації народів Ро
сійської імперії. Більшовики ніколи не втрачали шан
су покритикувати імперський уряд за антиукраїнські 
заборони, як це робив Г. Петровський. Щоправда, 
Володимир Ленін мав свій, далеко не простий, погляд 
на національне питання. До 1917 року він уважав, що 
всі нації мають повне право на самовизначення аж 
до відокремлення, проте чим більше можливостей 
буде надано таким націям на практиці, тим менше
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вони мусять цього прагнути, адже в соціалістичній 
державі всі їхні права і так будуть захищені, а праг
нення — враховані. Члени РСДРП твердили, що ціл
ком законне відокремлення націй пригноблених від 
нації гноблячої (націоналістичні прояви з боку пер
ших Ленін на словах розцінював позитивно — до 
певного часу) не означає прагнення до творення ма
лих держав замість великих, де сконцентровано про
летаріат, який має стати вибухівкою для світової ре
волюції (і взагалі великі держави «більше служать 
інтересам мас і прогресу»). А будь-що, що розділяє 
пролетарів, соціал-демократи вважали безперечно 
шкідливим. Такі суперечливі погляди Леніна та ін
ших більшовицьких лідерів дошкульно критикував 
у перші роки Першої світової війни український 
марксист Леонід Рибалка-Юркевич, котрий мешкав 
у Женеві, там само, де й майбутній вождь світового 
пролетаріату. Юркевич резонно питав у Леніна на 
сторінках своєї брошури «Русские социал-демократы 
и национальный вопрос»: то чи більшовики є при
хильниками самовизначення народів, чи ні? Підозри 
(як показала історія, вельми слушні) у Юркевича ви
кликали тези Леніна про «добровільну відмову націй 
від відокремлення (див. вище), ідея того, що демо
кратична російська республіка надасть усім націям 
колишньої імперії всі необхідні права, а особливо — 
ленінська ідея «злиття націй» для подальшої бороть
би проти соціального гноблення — те, що Ленін 
називав «пролетарським інтернаціоналізмом». Юр
кевич звинувачує Леніна в тому, що цією ідеєю той 
прикриває звичайну асиміляцію панівними націями 
націй пригноблених, а «визнання скінченності по
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дальшого злиття націй» ніяк не можна узгодити 
з правом на самовизначення, тому ця теза є нічим 
іншим як гаслом войовничого імперіалізму. Слова 
Юркевича дуже скоро виявилися пророчими.

Проте поки що більшовики були невеликою і не 
надто впливовою радикальною партією. Інші росій
ські партії лівого та крайнього лівого спрямування 
(есери, анархісти) так само не бачили потреби в «на
ціональній обмеженості», вважаючи все це вчо
рашнім днем і шкідливою для побудови їхніх утопій 
справою. Цікавішим було ставлення до українського 
питання налівоцентристських партій та організацій 
в імперії початку XX століття. Мова йде щонайперше 
про ліберальну «опозицію його величності» — каде
тів, котрі мали багато прихильників в Україні та серед 
власне української інтелігенції, котру приваблювала 
поміркована кадетська програма, яка передбачала 
реформування імперії до чимдалі більшої демокра
тизації. Лідери партії конституційних демократів 
(скорочено КД, кадетів), такі як Павло Мілюков та 
Петро Струве, визнавали наявність українського пи
тання. Проте кадети були насамперед патріотами 
Великої Росії, хай і виступали за її демократизацію, 
тому прагнули зміцнити її шляхом поступок окремим 
народам, перш за все тим, що вже являли собою пов
ноцінні нації, хоч і без державного статусу. Малися 
на увазі зосібна поляки та євреї — пом’якшити по
літику щодо них закликав Струве. Про українців, 
білорусів і литовців та їхні політичні права мова не 
йшла — це вважалося зайвим. Проте безглузді, на 
думку російських лібералів, заборони української 
мови мали бути скасовані, аби спрямувати україн
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ський рух з небезпечного для імперії політичного 
річища в цілком мирне, культурницьке. Гадаючи, що 
насправді розбіжності між українцями та росіянами 
є мізерними, чимало російських лібералів уважали, 
що поступки в культурній сфері можуть навіть за
галом зняти «українське питання» з порядку денно
го — мовляв, український рух існує лише поки його 
забороняють, як реакція на імперську політику (та
кий погляд на проблему дотепер трапляється у ви
словлюваннях окремих російських політиків, що 
претендують на аналіз подій сторічної давнини). Під 
тиском кадетів-українців лідери партії виступили на 
захист українських національно-культурних прав 
з думської трибуни — зокрема, 1909 року це зробив 
Павло Мілюков. А 1913 року проти антиукраїнських 
обмежень і заборон виступили як кадети, так і чима
ло найнесподіваніших осіб — більшовик Петров- 
ський (згодом відомий діяч Радянської України), 
близький до трудовиків Олександр Керенський, во
линський єпископ Никон (останній, як і кадети, вва
жав, що ліпше дозволити українцям школу їхньою 
рідною мовою, ніж заборонами розпалювати «мазе- 
пинство»). У цілому ж варто погодитися з Т. Гунча- 
ком та Я. Грицаком — українські діячі дореволюцій
ного періоду мали чудову нагоду переконатися, що 
навзагал ліберальна російська інтелігенція, навіть 
опозиційно налаштована щодо царського режиму, 
не надто схильна до ідеї надання українцям якихось 
політичних прав, тим паче, якщо це загрожуватиме 
цілісності імперії. Натомість позиція радикалів теж 
була багато в чому схожою, хоча (як у випадку з біль
шовиками) і дещо більш невизначена. Згодом ці
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підозри вагомою мірою справдилися під час україн
ської революції.

Утім, можливо, читач запитає, як ставилась до 
українців та їхніх прагнень звичайна російська пуб
ліка, освічена і не дуже (просто в першої було зна
чно більше шансів донести до нас свої думки у фор
мі спогадів, щоденників тощо, ніжу другої) ? Якими 
були стереотипи щодо українців в імперії в цей пе
ріод? Як ми вже казали, для українців у другій по
ловині XIX столітті існувало три основні терміни — 
малороси, хохли та мазепинці.

Термін «малороси» був найбільш нейтральним 
з усіх трьох, активно вживався протягом усього 
XIX століття. Твердження А. Каппелера про те, що 
так називали українців, що ступили на шлях схо
дження соціальною драбиною і прагнули влитись 
до російського суспільства, через що вважалися, 
попри деякі мовні й культурні особливості, части
ною російського народу, в принципі є слушним для 
другої половини XIX століття, для першої — це сло
во скоріше позначало всіх українців загалом.

Вивчення текстів, подорожніх записок російських 
мандрівників до України першої половини XIX століт
тя доводить, що у свідомості росіян різного соціально
го статусу в цей період часто існували схожі образи 
українців та України. Проте образ «малороса» теж 
зазнавав змін протягом XIX століття. Так, 1803 року 
росіянин П. Шаліков ось що писав у своїх записках 
«Путешествие в Малороссию» (тут і далі — цитати 
в перекладі з російського оригіналу): «Побачивши 
Малоросію, очі мої не могли намилуватися побілени
ми хатами, чепурним одягом мешканців, ласкавим,
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милим поглядом прегарних тутешніх жінок». Цікаві 
питання ставив собі П. Сумароков («Досуги крым
ского судьи», 1803): «Інші обличчя, інші звичаї, інший 
одяг, інший устрій і чую іншу мову. Невже тут межа 
Імперії? Чи не до іншої в'їжджаю держави ? » Ще один 
мандрівник, А. Левшин, у своїх «Отрывках из писем
о Малороссии» (1816) відзначав в українських селянах 
побожність, палку любов до батьківщини, войовни
чість, патріархальний родинний лад, чистоту звичаїв, 
розвинене почуття власності. Він також уважав, що 
українські жінки працьовитіші за своїх «лінивих чо
ловіків» . Князь І. Долгорукий («Дневник путешествия 
в Киев в 1819 г.») зазначав, що в Малоросії іншими 
є не тільки мова і звичаї, а й вигляд полів, доріг, інша 
церковна архітектура, обряди та співи. Особливо кня
зеві сподобалась... українська вимова латинських ви
словів, почута в Харківському колегіумі. Відомий іс
торик та ідеолог у дусі офіційної народності графа 
Уварова Михайло Погодін (відомий зокрема тим, що 
винайшов теорію про запустіння Подніпров'я в пері
од після приходу монголів, унаслідок чого нібито суто 
російські землі Київщини та Подніпров'я заселелили 
вихідці з карпатських гір — українці) писав 1842 року 
про те, що він любить малоросійські села, мешканці 
яких живуть у гармонії з природою, полюбляють ви
рощувати дерева (на відміну від росіян, для яких ха
та — лише місце для ночівлі). Українці, за Погодіним, 
не жадібні, і вони вдоволені тим, що мають, не праг
нучи збагачення (це твердження можна частково по
яснити помітною перевагою в українській торгівлі 
купців-неукраїнців). Зрештою, майбутній діяч сло
в'янофільського руху Іван Аксаков у своїх «Бесараб-
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ських листах» писав про власне перебування в Укра
їні 1848 року та про сприйняття українців звичайними 
росіянами: «Проїхавши поза Харків, я відчув себе 
в Малоросії — у країні, де, здається, мало приязні до 
Русі; незважаючи на православ'я, на найближчий 
зв'язок, ви одначе не почуваєте себе вдома; однак це 
стосується нас [освічених росіян. —Д. Ж.], але росій
ська людина [з числа «простого народу». — Д. Ж.] 
скрізь походжає без соромливості, хазяїном, і з над
звичайним почуттям поблажливості... Це властиве 
і моєму слузі Нікіті. Він... дурний, неписьменний, не
здогадливий, сонний і дивиться як колода. Посмішка 
постійно тримається на його обличчі, щойно забачить 
хохлів... Якось побачивши одного старшину, котрого 
везли на возі парою волів, він реготав протягом цілого 
перегону на 25 верств; найкращим його заняттям було 
дратувати хохла-візника». Цікаву інформіцію щодо 
поводження в Україні російських солдатів (армія ім
перії була не тільки потужним військовим знарядд ям, 
а й своєрідним «плавильним котлом» національнос
тей) подає той-таки Аксаков, котрий як офіцер опол
чення 1855 року побував тут під час Кримської війни: 
«Давно вже Малоросія не бачила бородатого росій
ського війська і під час нової зустрічі з ним мусить 
відчути те саме почуття образи й обурення, котре від
чула колись. Наші вояки залишаються зовсім байдужі 
до цієї уваги [перед цим ідеться про українську гос
тинність щодо солдат і офіцерів, котрі йдуть на вій
ну. —Д. Ж.], навпаки грубіянством і цинізмом жар
тів ображають українок, вимагають іще раз їжі від 
господині, що стільки клопоталася над гостиною, кеп
кують з «хахлов», наче ненажерливі вовки на овець,
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кидаються на горілку, перепиваються і [сплять] п'яні 
до гиді; а на ранок господиня побачить, що в нагороду 
за її гостинність у неї багато гусей і курей покрадено 
й порізано... Відтоді як ми прийшли в Україну, наші 
люди почали більше пиячити і красти, ніж раніше... 
Окрім дешевої горілки та інших причин, здається 
мені, що тут існує почасти почуття своєї вищості 
у деякому сенсі, крім того тут він [російський сол
дат. —Д. Ж.] ніби в країні чужій, не в Росії і дивиться 
на мешканців, як на людей для нього цілком чужих».

Загалом неважко помітити, що і в першій, і в другій 
половині XIX століття більшість російських авторів 
підкреслювала приблизно ті самі риси українців, що 
дає змогу говорити про складання певного етнічного 
стереотипу. Проте цікаво, що в другій половині сто
ліття, очевидно, паралельно з процесом розгортання 
диікусій щодо того, ким є українці й чого вони хо
чуть, а також із розквітом українофільського руху, 
негативні чи підкреслено-карикатурні риси, «при
таманні» українцям, поступово стали превалювати 
над наївною ідеалізацією тих-таки українців багать
ма росіянами, на відміну від попередніх десятиліть, 
коли взагалі образ був позитивним.

Наслідком стало викшталтування десь у середи
ні XIX століття специфічного образу так званого 
«хохла». Абсолютна більшість населення українських 
губерній, українські селяни, які й далі жили в тради
ційному україномовному світі, сприймались як добро
зичливі, сумирні, колоритні, але загалом «некультур
ні», «дурні» «хохли» (походження терміна очевидне: 
вже в XVI столітті російські джерела називають укра
їнських козаків «хохлачами» через особливу зачіс
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ку—оселедець. Це слово досить рано стало сприйма
тись як позначення національності — так, один із 
соратників донського отамана Афанасія Булавіна, 
котрий 1707 року зчинив повстання проти Петра І 
за права і вольності Тихого Дону, мав прізвище- 
прізвисько «Хохлач», схоже, через своє українське 
походження). Як слушно вважає сучасний україн
ський дослідник Ігор Лосєв, чимало (якщо не біль
шість) росіян цього періоду були цілком щиро пере
конані, що всі відмінні від росіян риси українців 
(пов'язані з мовою, культурою, традиціями) є озна
ками не етнічними, а суто соціальними, ознаками сіль
ського походження, котрі повинні зникати за умов 
міського життя, і якщо цього не відбувається, то це 
свідчить лише про вперте небажання диваків або 
фанатиків прилучитися до надбань прогресу, котрий 
може здійснюватися виключно в російських культур
них формах. Звісно, це пов'язане насамперед з віднос
но швидкою русифікацією українських міст (не від
верто насильницькою, як інколи можна прочитати, 
справа, либонь, в іншому — у престижності росій
ської мови, котра поступово стала мовою освічених 
верств імперії саме в XIX столітті, витримавши сер
йозну конкуренцію з французькою) і тим, що україн
ська мова збереглася практично всюди в сільській 
місцевості.

З цим першим стереотипом був пов'язаний і дру
гий — стереотип архаїчності, відсталості, абсолют
ної традиційності всього українського, його орієн
тації на минуле. За тими уявленнями, надбання 
української культури (у широкому розумінні: йдеть
ся не лише про мистецтво) можуть бути більш чи
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менш цікавими, але то завжди надбання вчораш
нього дня, то завжди історія. Якоюсь мірою такому 
сприйняттю сприяла діяльність декотрих україн
ських діячів, що вважали за «єресь» проти україн
ської справи будь-який відхід від традиційних куль
турних зразків, перетворивши, наприклад, ту ж 
таки творчість Шевченка на культ. Утім, поступово 
талановита українська молодь насмілилася відійти 
від «свого собачого обов'язку бути просвітителя
ми народу», ставши творцями мистецьких зразків 
справді високої якості. Українська культура, звісно 
ж, тільки збагатилася через появу в ній модерних 
течій, суголосних тогочасним європейським куль
турним тенденціям.

Із цього стереотипу архаїчності випливав стерео
тип, згідно з яким українська культура є виключно 
таким собі «фольклорним феноменом». Багатьом 
росіянам здавалося, що їхні сусіди чимось схожі на 
відомого персонажа Шельменка з драми Григорія 
Квітки-Основ'яненка про Шельменка-денщика. Як 
наслідок, укорінилося поблажливо-іронічне ставлен
ня до українців, як до людей досить простих, елемен
тарних до примітивності, незлих, але лукавих і до
волі хитрих (проте ця хитрість не сприймалась як 
ознака розуму), із цілком одновимірним мисленням, 
таких собі «селян», «дітей природи» без особливих 
психологічних проблем і властивостей. Можливо, 
і на початку XX століття це було якоюсь мірою про
довженням «українофільських захоплень» росій
ського суспільства ще першої половини XIX століття, 
коли в російській свідомості побутував екзотичний 
образ «поющей і пляшущей Малоросии».



Роздуми про долю.., 341

Коли часопис «Украинская жизнь», що видавався 
російською мовою в Москві з метою ознайомити ро
сіян з Україною й українцями (редактором газети був 
ніхто інший як Симон Петлюра), здійснив анкету
вання російської читацької публіки, то лише двоє 
учасників анкетування були схильні вважати укра
їнців представниками іншого народу, ніж росіяни. 
Переконання більшості втілив анонім, який назвався 
просто «журналістом»: «Ну, звичайно, малоросій
ська автономія, якщо вона стане на політичний по
рядок денний, буде вужчою від автономії польської 
і фінляндської. Думати так спонукає те міркування, 
що поляки й фінляндці — народи з власною історією 
і культурою, а малороси, українці — етнічний різно
вид без помітного минулого»*. Так, видатний росій
ський культуролог, філософ і публіцист цього періо
ду, професор князь Е. Н. Трубецькой, відповідаючи 
на анкету «Украинской жизни», навів такі цікаві ар
гументи: «...B Україні я не почуваюся за кордоном, 
а тому вважаю однаково примарними і "великорусь
кий", і "українській" народ. Таких зовсім немає у сві
ті». Цікава думка про те, як найчастіше зображують 
українця в російському красному письменстві другої 
половини XIX — на початку XX століть, належить 
Володимирові Винниченку. У своєму «Відкритому 
листі до російських письменників» Володимир Ки- 
рилович не без обурення писав таке: «...на сумну 
схильність до "хохляцьких" анекдотів страждають, 
за небагатьма винятками, всі російські письменники. 
Особливо ж вона набула загрозливого, майже епіде-

К нашей анкете//Украинская жизнь. — 1913. — № 12.
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мічного характеру за останні кілька років. "Хохол" 
неодмінно знайдеться у кожного белетриста.... За
вжди і скрізь "хохол" — трохи дурнуватий, трохи 
хитруватий, неодмінно ледачий, меланхолійний і ча
сом добродушний. Про інші властивості людської 
психіки у "хохлів" з цих оповідань зовсім не чутно. 
Більше тридцяти мільйонів їх, а така дивовижна не
рухомість і однобічність розвитку. Що не постать, то 
або незграбний дурень, то дурнуватий ледар, або 
ледачий пройдисвіт. І зрідка-зрідка це недалекий, 
сентиментальний, незлий телепень, на кшталт "хох
ла" М. Горького».

Нарешті, мазепинцями наприкінці XIX століття 
стали називати тих українських діячів, котрих хотіли 
охарактеризувати як небезпечних сепаратистів, во
рогів Російської імперії. Вони сприймались як агенти 
ворожих Росії держав, підбурювачі спокою «хохлів» 
і вороги вірних «малоросів». Зрештою, прихильники 
ідеї про єдину російську націю часто-густо називали 
українців навіть просто «росіянами» — як це робив, 
наприклад, уже відомий читачеві Василь Шульгін 
у своїх спогадах «Годы», пишучи про своїх волин
ських селян: «По национальности они были русские, 
или как тогда говорили, малороссияне, по нынешней 
терминологии украинцы» (нагадаємо: ця остання 
книга Шульгіна вийшла друком в СРСР у 1970-х ро
ках, коли таке пояснення вже було необхідним).

«А що ж термін "українці"?» — може запитати 
читач? Ним найчастіше окреслювали тих людей, 
котрі намагались розвивати власну самобутню куль
туру, плекали рідну мову і до того ж створювали 
національні спілки та організації (тобто поняття бу-
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до тотожне термінові «українофіли»). У принципі, 
на думку багатьох росіян, зовсім невелика грань 
відокремлювала «українофільство» другої полови
ни XIX століття від відвертого «мазепинства».

Так чи так, але росіяни XIX століття мали деякі 
етнічні стереотипи щодо українців, і це свідчить про 
певне розуміння інакшості останніх в очах перших. 
Утім, ця інакшість не сприймалась як аж така суттє
ва, щоб становити підґрунтя для визнання українців 
окремою нацією.

Загалом, як правильно завважував А. Каппелер, 
україно-російські стосунки в XIX столітті не ви
значалися ні лише «дружбою братніх» (як гадають 
і сьогодні декотрі історики та публіцисти), ані «во
рожнечею діаметрально різних» (як не менш палко 
запевняють інші автори) народів; проте існувала 
множинність різних контактів на рівнях держави, 
освіченого суспільства та широких верств населен
ня. Численні аспекти цих взаємин залишаються ціл
ком недослідженими й дотепер — це насамперед 
міжетнічні контакти українців і росіян у містах та на 
селі, зокрема в прикордонних та змішаних місцевос
тях, змішані шлюби, взаємні запозичення українців 
і росіян у сфері мови, культури, обрядів та звичаїв 
(А. Каппелер). Отож-бо й у справі дослідження цієї, 
здавалося б, добре відомої тематики ще вистачить 
роботи багатьом поколінням істориків...



Епілог
Як сказав один сучасний класик, «Україна -  не Ро
сія». І це безперечно добре. Росія -  не Україна, 
і це теж непогано. Обидві цікаві такими, якими 
вони е, а автор цих рядків зізнається, що він 
любить багату палітру кольорів більше за одно
манітність. Тим паче, за одноманітність вимуше
ну, коли людина, група людей або цілий народ 
мають жити так, як цього бажас його сусід, -  не
залежно, чи в того сусіда «прогресивніший су
спільний лад», чи йому спільне історичне похо
дження не дає спокою, чи, зрештою, просто 
є велика атомна палиця, якою він чомусь (ма
буть, із суто фройдистських мотивів) шалено 
пишається. А ось більш спокійний інтерес до 
сусіда, бажання зрозуміти його та історію своїх 
взаємин з ним -  зовсім інша справа.

Звісно, за бортом нашого нарису залишилася вели
чезна кількість україно-російських історичних сю
жетів, більш чи менш політично актуальних та зло
боденних. Що ж має містити цей епілог? Мудрі 
висновки з тривалої та непростої історії україно- 
російських взаємин на рівні держав, еліт, звичайних 
людей? Заклики до єднання (чи роз'єднання)? Ак
центи на схожих або різних рисах ментальності? 
Навряд чи. Адже і без автора цієї книжки і російські, 
і українські політики, а також громадські діячі, публі
цисти й пересічні росіяни та українці полюбляють 
(інколи аж захлинаючись від ентузіазму) апелювати
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до історії як до Арбітра, який має «розсудити по спра
ведливості» їхні народи. Байдуже, стосується це від
носно недавнього голодомору, «слизьких тем» часів 
Другої світової війни, проблеми Криму чи острова 
Тузла, а чи тієї-таки Переяславської ради. Політикам
і звичайним громадянам України та Росії, їхній іс
торичній пам'яті потрібні міфи — про мудрих (чи 
дурних) вождів, звершення, а також про сумні епізо
ди, страждання, якісь травматичні ситуації, пов'язані 
з сусіднім народом.

Потрібні прихильникам «одвічної дружби» чи на
віть «злиття народів» — як ілюстрація такої дружби. 
Потрібні прибічникам російського великодержав'я 
як символ нації-ворога, нації-зрадника на службі в ін
ших націй-ворогів (як не згадати незабутній фільм 
«Брат-2»). Потрібні українським крайнім правим як 
символ вічного гнобителя рідної нації. Звісно, якісь 
образи народів-сусідів не менш потрібні й україн
ським та російським лібералам, ба і просто тим, хто 
цінує здобутки української та російської культури. 
Потрібні вченим, котрі намагаються зрозуміти, що 
це взагалі таке — бути українцями чи росіянами, яке 
місце посідають обопільні уявлення представників 
згаданих націй одна про одну в рамках такої цікавої 
штуки, як національна ідентичність. Тому не дивно, 
що розмаїтість українсько-російських сюжетів, їхня 
суперечливість забезпечують і ще довго забезпечу
ватимуть постійний інтерес до цієї теми сучасних
і прийдешніх істориків, політологів, культурологів, 
лінгвістів. За словами американського дослідника 
А. Мотиля, історія пронизує собою практично всі 
аспекти сучасних взаємин російського й українсько
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го народів та 'їхніх держав. Історія ж є зовсім не тим, 
як «воно було насправді», а тим, як ми думаємо про 
наше минуле чи яким хочемо його бачити.

Так сталося, що українці й росіяни, два досить 
близькі, але неоднакові етноси зі значною мірою 
різною історією, у якій, проте, є безліч точок пере
тину, приречені жити поруч один з одним. Жити, 
пам'ятаючи про історію, але не живучи лише нею 
самою. Адже, сподіваємось, і образи (наголос у цьо
му слові читач ладен поставити на будь-якому скла
ді) і «великодержавного», і «колоніального» похо
дження колись-таки залишаться в минулому. Від 
цього чимало залежить майбутнє україно-росій
ських відносин.
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