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Валентина Матях

Україна в ХVІІ–ХVІІІ СТ.: 
вузлові проблеми та пріоритети 

наукового студіювання

Спрямованість історичної науки на всебічне і об’єктивне дослід-
ження суспільного розвитку, утвердження погляду на історичний 
процес як єдність протиріч і закономірностей, вочевидь, передбачає 
необхідність виокремлення із загального цілого окремих подій чи 
періодів так званої «високовольтної напруги»1, цих своєрідних цеглин, 
без деталізованого вивчення яких унеможливлюється відтворення 
синтезної панорами існування людської цивілізації, розуміння 
рушійних механізмів її еволюції.

В другій половині ХХ ст. характерним для європейської історіографії 
стає звернення посиленої уваги на ХVІІ ст. як визначальну фазу на 
шляху зміни цивілізаційних якостей2. Водночас підкреслюється, 
що характеристична сутність цієї фази, як і ті інновації, які вона 
внесла в історичний процес, ще потребують свого наукового вив-
чення3. Узагальнююча характеристика ХVІІ ст. «як більш-менш 
єдиного і цілісного періоду європейської історії»4 в історичних 
студіях зводиться до кризових явищ в соціально-економічній сфері, 
«синхронного» сплеску соціальних рухів, наслідком чого є створення 
«загальноєвропейської революційної ситуації»5, формування держав-
них утворень нового часу, ґрунтованих на засадах політичної цент-
ралізації, – в суспільно-політичній сфері, кардинальних змін на 
духовно-культурному рівні. Головне ж, на думку М.А. Барга, полягає в 
тому, що ХVІІ ст. стало своєрідним «водоподілом між двома всесвітньо-
історичними етапами – середньовіччям і новим часом»6. З погляду ж 
Ю.А. Геровського, «весь період ХVІІ ст. можна розглядати як епоху 
політичних коливань і характерної відсутності стабільності»7. Від 
себе додамо: всі зазначені вище тенденції на оминули й Україну, 
геополітичне становище якої однозначно дозволяє трактувати її як 
країну центрально-східного регіону Європейського континенту. 
Однак, на відміну від більшості європейських країн, де відмінності 
ХVІІ ст. від наступного, ХVІІІ, є досить явними, на українських теренах, 
в силу особливості внутрішньої суспільно-політичної ситуації, запо-
чатковані у другій половині ХVІІ ст. процеси знаходять своє логічне 
продовження і завершення у столітті наступному.

Погляд на історію Лівобережної України другої половини 
ХVІІ–ХVІІІ ст. як на один із найцікавіших епізодів всесвітньої історії 
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утвердився в українській історичній думці ще наприкінці ХІХ ст.8 
Присутність же порівняльного контексту в дослідженні української 
історії ранньомодерної доби перетворюється на характерну рису 
новітньої вітчизняної історіографії. Саме тому вважаємо за доцільне 
звернути увагу на вузлові проблеми, які існують в дослідженні націо-
нального історичного процесу ХVІІ–ХVІІІ ст., та накреслити можливі 
варіанти й спрямування подальших наукових пошуків.

Абстрагуючись від загальноєвропейської специфіки періоду 
ХVІІ ст. на конкретно-історичний грунт України, зазначимо, що саме 
на цьому хронологічному відрізку часу в перебігу національного 
історичного процесу відбувалися зміни дійсно масштабного ха-
рактеру, які кардинальним чином позначилися не лише на всіх 
життєзабезпечуючих сферах тогочасного існування української спіль-
ноти, але й багато в чому визначили її долю в майбутньому. Зокрема, 
саме в цей час в національній свідомості українців міцно вкорінюються 
такі ціннісні політико-правові категорії, як свобода особистості, демо-
кратія, рівноправ’я, національна самоідентифікація, національна 
та державницька ідея, демократизм чи монархізм влади, право на 
труд та землеволодіння, право успадкування, поняття соборності, 
консерватизм і революційність, справедливість національно-визволь-
них рухів тощо, що обумовило становлення на українських теренах 
нових моделей світосприйняття, політичної культури та соціально-еко-
номічних відносин й дозволило Україні впродовж досить короткого 
проміжку часу не лише продемонструвати світові своє «пан’європейське 
покликання», а й прилучитися, через утворений тут «культ свободи», 
до «універсального фонду Європи»9.

Разом з тим, цілий аспект проблем національної історії зазначеної 
доби в силу об’єктивних і суб’єктивних причин протягом досить три-
валого часу в вітчизняній науці досліджувався лише фрагментарно. 
Інші зазнали значних деформацій у трактуванні. Вивчення ж окремих 
в умовах тоталітарної системи взагалі унеможливлювалося через 
перепони ідеологічного характеру. Лише на зламі 80–90-х рр. ситуація в 
українській історіографії зазнала докорінних змін. Звільнення наукової 
сфери від ідеологічного тиску з боку державно-політичних структур, 
творчої лабораторії історика – від заскорузлих історіографічних 
штампів і випрацьованих в кабінетах ЦК методологічних схем і 
концепцій, можливість вільного оперування недоступним раніше 
масивом архівних джерел фактично співпали у часі з становленням в 
українській історіографії нової державницької школи, ґрунтованої на 
традиціях попередників та творчому переосмисленні і привнесенні на 
національний грунт досягнень світової історичної думки.

Не випадково нова історико-історіографічна ситуація, що склалася в 
Україні після проголошення у 1991 р. Акту про державну незалежність, 
насамперед позитивно відбилася на проблематиці, пов’язаній із 
дослідженням епохальної події в житті українського народу на зламі 
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середньовіччя і нового часу, в якій сфокусувалися як причини, так і 
наслідки всіх суспільно-політичних процесів і акцій ХVІІ–ХVІІІ ст., а 
саме – Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. 
Грунт для цього певною мірою було підготовлено вже в 80-х рр. 
ХХ ст., коли представникам молодшої генерації українських істориків 
вдалося зробити прорив в усталених на попередньому часі традиціях 
щодо добору дослідницьких тем, зокрема, звернутися до розгляду 
соціальних аспектів світогляду селянства й козацької голоти та транс-
формації у ньому уявлення про суспільний устрій України10, вперше 
в українській історичній науці порушити питання про необхідність 
дослідження впливу подій воєнного часу на формування соціальної 
свідомості української людності11, проблем українського державо- та 
націотворення12.

Справжнім же переломом в дослідженні подій середини ХVІІ ст., 
на цей раз на теоретичному рівні, стала поява у 1992 р. нової концепції 
Національно-визвольної війни13, а згодом (друга половина 90-х рр.) – 
Української національної революції ХVІІ ст.14. Тим самим вдалося не 
лише рішуче подолати нав’язаний українській історичній науці в 
50-х – середині 80-х рр. стереотип щодо оцінки сутності та основаного 
змісту політичних подій 1648–1676 рр., а й аргументовано довести, 
що основний зміст тогочасної визвольної епопеї не міг бути зведений 
до спрощеної схеми «загальнонародної боротьби за возз’єднання 
України з Росією», оскільки нею фактично було «започатковано нову 
епоху в боротьбі українського народу за незалежність і створення 
самостійної держави»15. Хоча в результаті Української революції і не 
вдалось створити незалежну державу «в етнічних межах України», 
частина такого національного утворення «у формі Лівобережного 
гетьманства на правах автономії проіснувала в складі Росії до по-
чатку 80-х рр. ХVІІІ ст.» а сформована у ході революційних подій 
національна державна ідея «стала для наступних поколінь українців 
неписаним заповітом у боротьбі за незалежність»16, «потужнім ім-
пульсом для розвитку здеформованої і придавленої національної 
свідомості українського суспільства, позбавленого своєї держави»17. 
Таким чином, в 90-х рр. було переглянуто сутність, типологію, хро-
нологічні межі, періодизацію, роль і місце Національно-визвольної 
війни в українській та європейській історії, а саму її класифіковано 
як Українську революцію. Водночас з’явився ряд наукових праць, 
в яких було здійснено спроби переглянути деякі, здавалося б, вже 
добре вивчені епізоди та події в історії Хмельниччини та віднайти в 
ній чимало незаповнених лакун. 

Однак зауважимо, що ставлення науковців до цієї проблеми про-
довжує залишатися досить неоднозначним і не завжди адекватним 
тогочасним реаліям. Чималу роль у цьому відіграють ті концептуальні 
засади, з яких той чи інший дослідник підходить до загальної оцінки 
доби ХVІІ–ХVІІІ ст. та місця і значення у ній подій 1648–1676 рр. Так, 
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якщо вчені, які належать до сучасної академічної державницької 
школи, оцінюють Національно-визвольну війну як епохальний за 
своїми політичними, соціальними, економічними та етнокультурними 
результатами період української історії, який водночас став своєрідним 
рубіконом у витворенні новаційних позитивних стереотипів та 
вкоріненні їх у свідомість українського суспільства (йдеться про ідею 
української державності, ідею соборності Української держави, ідею 
спадковості гетьманської влади тощо18), то представниками інших 
наукових течій, зокрема, так званого українського постмодернізму, які 
досить скептично сприймають історичну ретроспекцію національної 
державотворчості, а також потенційні можливості вітчизняних дос-
лідників пізнати та відтворити адекватно історичним реаліям укра-
їнський цивілізаційний процес19, демонструється явна тенденція до 
сприйняття Хмельниччини як страшної трагедії для українського 
народу та його сусідів, що за своїми масштабами не переросла рамок 
звичайного козацького повстання, щоправда, наймасштабнішого, яке 
«на багато століть уперед, якщо не донині визначило національний 
ідеал, довкола якого невдовзі вперше в єдиному ритмі почали оберта-
тися й елітарна, й простонародна культури, – постать героя-козака, 
символічного борця «за волю України»20, і тим самим перетворилося 
на підґрунтя як націоналістичної, так і марксистсько-ленінської істо-
ріографії для створення відповідного ідеологічного міфу, успадко-
ваного (за твердженням прихильників цієї концепції) «сучасним 
історіописанням»21. Подібна точка зору накладає відповідний карб і 
на сприйняття її прибічниками психологічного аспекту Визвольної 
війни як епохи «бездомности духу»22.

Все це доводить, що в царині дослідження центральної (не лише 
в національному, а й в масштабі загальноєвропейському) проблеми 
з суспільно-політичної історії України ХVІІ–ХVІІІ ст. на найближчу 
перспективу можливості для наукового студіювання практично не 
обмежені. Адже свого нагального розв’язання потребують такі пи-
тання, як національно-соціальний склад учасників національно-
визвольних рухів на різних етапах революції; співвідношення між 
соціальними і національно-визвольними вимогами в програмах її 
лідерів; конфесійний фактор в його співвідношенні з іншими рушій-
ними факторами визвольної епопеї XVII ст.; рівень тогочасної націо-
нальної самосвідомості та політичної культури українського соціуму; 
вплив Національної революції на економічну і культурну сфери; 
негативи, викликані революційними подіями середини XVII ст. в 
господарській та демографічній сферах; нарешті, місце Української 
національної революції в загально-європейській революційній ситуації 
XVII–XVIII ст. тощо.

Перегляд основного сенсу національно-визвольних змагань укра-
їнців в середині ХVІІ ст. як боротьби за створення незалежної націо-
нальної держави дав поштовх для активізації досліджень в галузі 
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українського державотворення. Головним результатом напрацювань 
сучасної генерації українських істориків-державників стало утверд-
ження на початок ХХІ ст., в якості історіографічно визнаного, факту 
існування на етнічноукраїнських теренах в другій половині ХVІІ–
ХVІІІ ст. Української козацької держави.

Насамперед зупинимося на питанні спадкоємності в дослідженні 
національного державотворчого процесу. Зазначимо, що постановка 
такого питання є цілком закономірною. Адже не менш давньою, ніж 
сама традиція української державотворчості, є традиція її наукового 
вивчення. Інтерес дослідників до розробки проблематики національної 
державності в часи переходу від середньовіччя до нового часу навряд 
чи можна вважати випадковим. Адже, за усталеною на сьогодні те-
зою, саме в ХVІІ–ХVІІІ ст. було покладено «край старим формам» в 
державотворчості українського етносу, відбулося глибоке національно-
соціальне перетворення самих основ української державности»23.

За специфікою перебігу процесу державного будівництва в 
Україні у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. в національній історіографії 
традиційно виділяються два комплекси проблем. По-перше, це 
держава Б. Хмельницького як самостійна незалежна одиниця з повним 
обсягом повноважень як у сфері внутрішнього управління, так і зов-
нішньополітичної суб’єктності, і, по-друге, державотворчий процес 
в Україні, починаючи від смерті великого гетьмана і до кінця ХVІІІ ст., 
в усіх його складностях і модифікаціях. Такий хронологічний поділ 
пояснюється насамперед тим величезним значенням, яке відіграла 
епоха Хмельницького як в історичній долі українського народу зага-
лом, так і, зокрема, в справі становлення незалежної Української дер-
жави. Саме з цих причин тема Хмельниччини постійно перебувала і 
перебуває у фокусі наукових інтересів істориків, юристів, соціологів, 
політологів другої половини ХІХ–ХХ ст. Через призму її, власне, сприй-
малася і сприймається вся історія України ХVІІ–ХVІІІ ст.

Наявний на сьогодні історіографічний доробок дає підстави 
стверджувати, що перебіг державотворчого процесу за наступників 
Б. Хмельницького не був рівномірним. Однак окремі сплески державо-
творчої активності не змінювали його в цілому затухаючого характеру, 
що обумовлювалося, за оцінками фахівців, комплексом об’єктивних 
і суб’єктивних чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, 
не останню роль серед яких відігравала поступова втрата козацькою 
верствою своїх репрезентативних державницьких функцій в результаті 
її внутрішньої диференціації. Козацька старшина в боротьбі за зрів-
няння в правах з російським дворянством в більшості своїй поступово 
позбувається автономістичних настроїв, так і не виробивши із себе 
міцної національної державотворчої еліти.

В цілому вся тематика з проблеми української державотворчості 
ХVІІ–ХVІІІ ст. сфокусована у двох площинах. По-перше, це політико-
адміністративний устрій Української держави та становлення і 
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розвиток її державно-правних інституцій. Центральним при цьому 
виступає питання про правові підвалини існування в українських 
землях самостійного державного організму. Іншим важливим аспектом, 
який постійно перебував у фокусі дослідницьких інтересів, починаючи 
з кінця 50-х рр. ХІХ ст., є дослідження проявів державного будівництва 
в Україні-Гетьманщині в контексті її тогочасної політичної історії. 

Що слід розуміти під дефініцією «держава», як протікав процес 
еволюції державної ідеї в українських землях, якими були соціальний 
зміст та форми її практичного втілення, які верстви українського 
суспільства презентували цю ідею, взагалі, якими показниками слід 
характеризувати власну національну державну одиницю – до розв’я-
зання цих та інших питань протягом кількох десятиліть зверталися 
науковці як в загальних працях з історії України-Гетьманщини, так і в 
спеціальних, досить численних, розвідках з конкретної проблематики 
історії державного будівництва в ХVІІ–ХVІІІ ст. Незважаючи на появу 
грунтовних, належно аргументованих досліджень, багато проблем 
з історії українського державотворення означеного часу мають, як 
і раніше, дискусійний характер (йдеться про республіканську чи 
монархічну концепції державного устрою Гетьманщини; наявність 
державотворчих планів у Б. Хмельницького на початку Національно-
визвольної війни; хронологічні межі визнання Української держави 
як повноправного суб’єкта міжнародного права; місце і сутність укра-
їнсько-московського договору 1654 р. в державотворчому процесі; ряд 
питань адміністративно-територіального устрою; наявність власної 
української монети за часів Б. Хмельницького та П.Дорошенка тощо). 
Не існує не тільки комплексного дослідження з історії українського 
державотворення, але й потребують спеціальних монографічних 
розробок такі питання, як політико-суспільний устрій Української 
держави в його генезі; формування державницьких теорій в україн-
ській суспільно-політичній думці; взаємозв’язок державного ладу 
та соціальної й економічної політики уряду; державна політика в 
галузі культурного будівництва; з’ясування політичної структури 
українського суспільства; погляд на українську державу крізь призму 
геополітичних інтересів країн Центральної і Східної Європи, могутніх 
держав Заходу тощо. 

Варто також з’ясувати роль людського фактору в державотворчому 
процесі; прослідкувати, наскільки чіткими були державотворчі кон-
цепції українських гетьманів як носіїв найвищої державної влади 
в країні; дослідити державно-територіальний устрій України-Геть-
манщини та її народонаселення. Визріла необхідність комплексно 
дослідити українські державні інституції в їх самобутності, еволюції 
та взаємовпливах, а також виявити їх тотожності чи відмінності з 
державними установами та структурами інших європейських країн; 
розглянути фактори, що сприяли інтенсивності державного будів-
ництва в середині ХVІІ ст. і призвели до його повного затухання 
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лише протягом кількох наступних десятиліть, нарешті, виявити міс-
це та з’ясувати роль українського державотворення й українського 
державного організму в цивілізаційній системі та суспільно-політич-
них структурах Європейського континенту, що можливе через по-
рівняльний аналіз національного і загальноєвропейського досвіду 
державного будівництва та державотворчих теорій. На черзі також 
підведення під проблему належного фундаменту шляхом створення 
синтезного історіографічного курсу з проблеми дослідження історії 
українського державотворення ХVІІ–ХVІІІ ст.

Важливою науковою проблемою, найтіснішим чином пов’язаною 
з українським державотворенням другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст., на 
новітньому історіографічному відрізку (як і за попередніх періодів) 
залишається проблема українсько-російських відносин, коріння пер-
манентної актуалізації якої знаходяться як у площині суто академічного 
інтересу, так і прикладного застосування в поточній міждержавній 
практиці24.

На зламі 80–90-х рр. минулого століття започатковується нова 
якість як в дослідженні політичних подій в Україні, пов’язаних з 
січневою радою в Переяславі та лютнево-березневими переговорами 
урядів Богдана Хмельницького й Олексія Михайловича, так і цілого 
комплексу українсько-російських відносин постпереяславської доби. 
У зв’язку із актуалізацією дослідження суспільно-політичного розвитку 
ранньомодерної Української держави перед істориками відкрилися 
нові перспективи щодо з’ясування ролі російського (поряд з польським, 
кримсько-турецьким, шведським тощо) фактору в українському 
державотворчому процесі другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.; переходу від 
доведення «месіанської» ролі Російської держави щодо національних 
меншин, зокрема, українців, на позиції розгляду характеру цих взаємо-
відносин в контексті практичної реалізації механізмів імперської 
доктрини поглинення українських земель, грунтованої на «концепції 
безперервної спадкоємності Рюриковичів», патрімоніального права 
московських володарів на всі «Руські землі»25.

Прикметно, що у своїх студіях представники новітньої української 
історіографії намагаються не лише простежити магістральну лінію 
розвитку стосунків між Україною і Росією у другій половині ХVІІ–
ХVІІІ ст., а й осягнути їх суть, визначити основні тенденції та характерні 
вияви на окремих етапах. Так, з’ясовуючи місце московського напряму 
у політичних планах Б. Хмельницького, науковці наголошують на 
тому, що орієнтація гетьмана на Російську державу обумовлювалася 
насамперед намаганням зберегти завойовану незалежність Української 
держави та забезпечити можливості її соборності в тій конкретній гео-
політичній ситуації, яка склалася навколо України на момент укладен-
ня українсько-російського договору, і лише як другорядні при цьому 
враховувалися такі фактори, як історична традиція, етнічна близькість 
двох слов’янських народів, православне віросповідання тощо.
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В цілому друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст. оцінюються в 
сучасній українській історіографії як «суперечливий і неоднозначний 
етап в історії українсько-російських відносин», на якому, принаймні, 
до середини 1700 р., Українська козацька держава виступала де 
юре як повноправний партнер свого північного сусіда. Однак, че-
рез концептуальні розбіжності урядів обох держав у поглядах на 
перспективи і характер українсько-російського союзу, стосунки між 
обома країнами від самого початку набули суперечливого, а підчас 
і конфронтаційного характеру. З першої ж декади ХVІІІ ст., на пере-
конання українських істориків, в українському питанні російський 
царат дотримується відверто інкорпораційної лінії поведінки, 
спрямованої на повну ліквідацію української автономії.

Що ж стосується безпосередньо українсько-російського договору 
1654 р., варто наголосити, що вже 1995 р. в ході роботи науково-тео-
ретичного семінару були апробовані нові підходи до розв’язання 
цієї наукової проблеми. Зокрема, учасники форуму розглянули 
комплекс питань, пов’язаних з дослідженням причин укладення 
цієї угоди, а також найближчих та більш віддалених наслідків да-
ної міжнародної акції уряду Б.Хмельницького для розвитку укра-
їнської державності. При цьому підкреслювалася необхідність 
зосередження уваги на спеціальній розробці «комплексу проблем, 
що характеризують хід реалізації досягнутих обома сторонами до-
мовленостей», переосмислення значення січневої Переяславської 
ради для українського державотворення, реакції на неї тогочасного 
українського суспільства; вироблення комплексних підходів до з’я-
сування характеру обумовленого договірними статтями союзу між 
Українською і Російською державами, «перспектив розвитку України як 
незалежної держави у наступні після 1654 р. десятиліття і століття»26.

Варто підкреслити, що останнім часом намітилася чітка тенденція 
до розмежування двох штучно споріднених на попередніх етапах 
понять – лютнево-березневих переговорів 1654 р. між українською і 
російською сторонами як історично утворених реалій, репрезентованих 
на найвищому міждержавному рівні, та політичного міфу про 
Переяслав 1654 р., нав’язаного Україні ззовні з метою формування 
певних суспільних настроїв. Зокрема, цілком обгрунтовано ці тези 
було оприлюднено під час роботи «круглого столу» на тему «Пере-
яславська рада та українсько-російська угода 1654 року: історія, істо-
ріографія, ідеологія» (грудень 2003 р.), який було організовано і 
проведено Інститутом історії України НАН України. Разом з тим, 
багатовікова живучість цього міфу в якості засобу для маніпулювання 
суспільною свідомістю вже сама по собі становить цікаву для наукового 
студіювання проблему.

Наявний на сьогодні в новітній українській історіографії доробок 
в царині дослідження українсько-російських міждержавних відносин 
в їх хронологічній протяжності дозволяє стверджувати, що пріоритет 
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тут, як і на попередніх етапах, впевнено перебрали на себе стосунки 
політичні. Разом з тим, важливим фактором, що суттєво впливає на 
загальний характер співіснування будь-яких сусідніх народів, є взає-
модія етнокультурна, взаємодія духовна. Саме тому, очевидно, цей 
фактор визнають сучасні вчені за головний в процесі денаціоналізації 
української еліти на зламі середньовіччя та нового часу та поступової 
втрати нею державотворчої потенції27. Саме тому, очевидно, не випад-
ковим, а цілком закономірним виглядає той факт, що в міфотворчості 
спочатку імперських, а згодом радянських ідеологів поряд з міфом про 
Переяслав 1654 р. з незначним розривом у часі утверджується ще один 
міф – про зверхність «передової» російської культури над культурою 
українською, яка відповідно вдягається у шата провінційності, хуто-
рянськості.

Для вкорінення цього міфу у суспільну свідомість з не меншою 
затятістю, ніж стосовно міфу Переяславського, задіюються всі ланки 
державної ідеологічної машини (будь-то царської Росії до 1917 р. чи 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік з року 1922). В цьому 
добре налагодженому механізмі не почутими залишалися поодинокі 
спроби відтворення історичної правди. Повторюємо: як в галузі 
політичній, так і в галузі культурній.

Тим часом, історичні реалії промовляють самі за себе. І якщо в сфері 
політичній українським історикам останнім часом вдалося суттєво 
поглибити чи взагалі переглянути чимало питань, зокрема, з історії 
розвитку українсько-російських відносин доби існування Української 
козацької держави, то в справі дослідження тогочасних культурно-
духовних взаємовпливів на сьогодні ще зроблено надзвичайно мало.

Ставлячи за мету привернути увагу до важливої історіографічної 
лакуни, яка потребує свого нагального заповнення, зробимо наголос 
лише на найголовніших, з нашої точки зору, моментах. Думаємо, сьо-
годні не викликає сумніву, що духовно-культурний розвиток двох 
сусідніх народів слов’янського світу – українського та російського за доби 
середньовіччя – ранньомодерного часу відбувався у відмінних системах 
координат – потужного впливу західної європейської цивілізації та 
самобутності хліборобської культури степу на етнічноукраїнських 
теренах й яскраво вираженого тяжіння до азіатських взірців куль-
турно-духовного життя Московії. Як результат – вже на середину 
ХVІІ ст., тобто добу Української національної революції, Україна, на 
відміну від свого північного сусіда, жила повнокровним, досить роз-
виненим інтелектуальним життям. Життям самобутнім, проте чітко 
зорієнтованим на європейський культурно-духовний простір. Це 
спостерігалося у всіх без винятку галузях – науково-освітній, архітек-
турно-мистецькій, музично-театральній, літературній, сфері мате-
ріальної, нарешті – політичної культури. Причому, у розвитку 
всіх без винятку культурно-духовних формовиявів, які з середини 
ХVІІ ст. спрямовувалися на утвердження національної самобутності 
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та національної самоідентичності, вирішальну роль відігравав саме 
український елемент28. Натомість, особливо з початку ХVІІІ ст., на 
російських кресах в культурно-духовній сфері спостерігаються дещо 
інші процеси, а саме формується, а на середину ХVІІІ ст. набуває свого 
утвердження культура імперська, ґрунтована не на російському, а на 
іноземному інтелекті. Саме відносно неї правомірно застосовувати 
крилате визначення «золотий вік» Катерини ІІ. І ні про яку російську 
культуру при цьому не йдеться, адже остання зазнає на собі впливу тих 
самих складових невблаганного процесу нівелювання на державному 
рівні специфічних національних культурних особливостей народів, що 
становлять населення Російської імперії. Їх формовияви, аналогічно до 
культур інших національностей, зберігаються лише на рівні народної 
культури, культури т. зв. «глибинки».

Наскільки позначилися ці явища на асиміляції українського куль-
турно-духовного процесу в загальноімперський, наскільки значним 
був вплив українського інтелекту на культурний розвой Російської 
імперії, наскільки українська інтелектуальна діаспора в Москві та 
Петербурзі впливала на урядову політику в культурній сфері – пи-
тання, які слід розв’язувати. Адже час переконав, що, незважаючи 
на всі спроби розтворити українську культуру в загальноімперській, 
повного розмивання першої так і не відбулося. І якщо на кінець 
ХVІІІ ст. Україна втрачає свою політичну незалежність, то зберігає 
самобутність культурну, хай завуальовану, на певний час затишену, 
уповільнену у своєму розвитку. Але вже початок ХІХ ст. засвідчує її 
потужну потенцію, яка незабаром реалізується в українському на-
ціональному відродженні.

І вже по-справжньому terra incognita залишається сфера стосунків 
господарських, стосунків економічних. Без перебільшення можна 
стверджувати: на сьогодні в українській історичній науці фактично 
втрачено цілу історіографічну традицію дослідження соціально-еконо-
мічних процесів, започатковану із становленням історіографії як науки 
і розвинену (щоправда, із значними деформаціями – слідством все тієї 
ж ідеологічної міфотворчості) за радянських часів. Тим не менше, вже в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. українськими науковцями було зроблено 
ряд цікавих спостережень стосовно специфіки і самобутності розвитку 
економіки Української козацької держави та тих негативних явищ, 
які породила в цій сфері економічна політика російського царату, 
спрямована, особливо від початків реформаторської діяльності Петра І, 
на підрив і поступове нівелювання національної української соціально-
економічної моделі, витвореної у роки революції й зорієнтованої на 
західноєвропейські господарсько-економічні системи нового часу. 
Звернення уваги на студіювання в царині українсько-російських со-
ціально-економічних стосунків постпереяславської доби з позицій 
сучасного історіописання може дати цікаві і надзвичайно повчальні 
результати.
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Що ж стосується зрізу політичного, на сьогодні найбільш розроб-
леного, то й тут на найближче майбутнє у дослідників перспективи 
дуже широкі. Адже на сьогодні вироблено лише головний напрям 
у вивченні українсько-російських політичних і дипломатичних від-
носин, лише започатковано підходи до з’ясування ролі російського 
фактора в руйнації української державності та засад суспільного 
устрою, робляться лише перші кроки щодо визначення його місця 
в дезорганізації суспільно-політичного життя на ментально-свідоміс-
ному рівні, в першу чергу – свідомості політичної. У зв’язку з цим 
актуалізується необхідність наукової розробки такого важливого 
аспекту українсько-російських відносин, як формування стереотипу 
сприйняття українця в свідомості росіянина і навпаки – оформлення 
образу росіянина в уявленні українського народу. На порядок ден-
ний виступають проблеми співставлення політичних культур двох 
сусідніх народів; притаманних їм особливостей національних ха-
рактерів, суспільно-політичних цінностей. В той же час не варто 
забувати, що усвідомлення напрямів еволюції системи цінностей 
українського суспільства під час перебування України під протекцією 
Російської держави навряд чи можливе без врахування особливостей 
національного самоусвідомлення українців і росіян. 

При структуралізації українсько-російських відносин не варто об-
межуватися лише реконструкцією їх на міжнародному, державному та 
елітарному рівнях. Не менш важливо з’ясувати перебіг їхньої взаємодії 
на рівні обивательському, рівні повсякденного буття пересічного укра-
їнця та росіянина.

Останнє зауваження. До сьогодні майже в усіх дослідженнях ха-
рактер та направленість розвитку українсько-російських відносин 
розглядаються переважно в координатах їх впливу на суспільно-полі-
тичну еволюцію України. Але не менш важливим і цікавим було б по-
дивитися на проблему в призмі тих трансформацій, що відбувалися 
під їх дією у внутрішньому житті та формуванні зовнішньополітичних 
прожектів країни-протектора; в іхній екстраполяції на європейський 
цивілізаційний процес.

Значною популярністю у науковців різних поколінь користувалася 
і продовжує користуватися проблематика, пов’язана із дослідженням 
національно-визвольних змагань українців постреволюційної доби, 
зокрема, могутнього гайдамацького руху ХVІІІ ст., в якому, особливо 
у виступі 1768–1769 рр., чітко простежуються традиції, започатковані 
Національно-визвольною війною середини ХVІІ ст. Однак досить 
питомий у кількісному відношенні доробок, на жаль, не засвідчує дос-
татню ступінь наукової розробки цієї проблеми. Навпаки, підкреслював 
Ф.П. Шевченко, праці з історії гайдамаччини, зокрема, Коліївщини, як 
ні з жодної іншої тематики, містять «багато спірних, а то й невірних 
тверджень і концепцій»29. На думку Г.Ю. Храбана, «ще й досі не 
зжиті численні хибні уявлення про ті або інші аспекти діяльності 
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повстанців, не виправлені ті або інші фактичні помилки…»30. Головну 
причину такого стану автор вбачав у недостатньому використанні 
наявної (зазначимо, досить грунтовної) джерельної бази31. На потребі 
переосмислення багатьох головних аспектів проблеми неодноразово 
наголошує у своїх працях В.А. Смолій32. Зокрема, на його погляд, 
свого перегляду потребують існуючі тези про причини вибуху Колі-
ївщини, її суспільно-політичні передумови, питання про характер 
та типологізацію подій 1768–1769 рр. в Правобережній Україні, став-
лення до них Росії, «так званий “возз’єднавчий рух”», який тривав у 
Правобережжі протягом ХVІІІ ст., та ряд інших аспектів проблеми33.

Зазначимо, що до останнього часу залишається недостатньо 
з’ясованим походження самої назви визвольної акції 1768–1769 рр., 
як до речі, й терміну «гайдамаччина». Постає потреба й перегляду 
поширеної в історіографії версії про досить примітивне озброєння 
повстанців, тим більше, що данні джерел містять щодо цього дещо 
іншу інформацію. Безперечно, цікавим уявляється з’ясування не тіль-
ки соціального та кількісного складу загонів повстанців, але й рівня 
їхньої соціальної свідомості. Істотні розбіжності спостерігаються й в 
оцінках ролі православного фактору у розвитку гайдамацького руху. 
Наявність в історіографії попереднього часу полярних точок зору 
та відсутність новітніх наукових розробок наводить на думку про 
доцільність детального вивчення цих питань.

Важливою ланкою дослідження історії Коліївщини виступає 
розгляд того резонансу, який викликав цей рух в урядових колах 
Росії. Не менш цікавим аспектом виступає сприйняття дослідниками 
значення виступів гайдамаків як, зокрема, в історії України, так і в 
загальноєвропейському процесі. Поза увагою науковців залишилися 
такі питання, як вплив подій 1768–1769 рр. на російсько-турецькі від-
носини кінця ХVІІІ ст., стратегічне місце Умані в планах повстанців, 
реакція урядових кіл європейських країн на внутріукраїнську ситуацію 
в період розмаху Коліївщини тощо. Безперечно одне – сьогодні немає 
жодних підстав підводити риску під вивчення важливої наукової 
проблеми, яка цілком може сподіватися на нових дослідників.

Останнім часом у фокусі дослідницьких інтересів все частіше 
опиняється проблематика, пов’язана із вивченням історичного 
зрізу ментальності та процесів формування суспільної свідомості 
українського соціуму, зокрема, на етапі існування Української ко-
зацької держави. Висунення цієї проблеми в пріоритетний ряд для 
комплексної реставрації перебігу історичного процесу в Україні з 
усією очевидністю ставить сучасних істориків перед необхідністю 
наукової розробки такого важливого її зрізу, як система ціннісних 
орієнтацій в її соціально-історичній значущості. Визначення категорії 
цінностей як «орієнтації знань, інтересів і переваг різних суспільних 
груп і особистостей», а в подальшому і «як засобу виявлення соціальних 
зв’язків і функціонування соціальних інститутів»34, дозволяє, зокрема, 
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застосувати відпрацьовані в аксіології методики в працях, спрямованих 
на вивчення історії культури, науки, суспільної свідомості, соціальних 
відносин тощо35. 

Разом з тим, специфіка дослідження ціннісних орієнтацій, що по-
бутували за певної історичної доби, насамперед полягає в тому, що 
історик має справу не з матеріальним свідченням розвитку суспільства, 
а з абстрактними константами його духовності. Приступаючи до по-
дібних досліджень, він повинен насамперед узагальнити накопичений 
в світовій історіографії досвід дослідження суспільної свідомості і 
духовної культури етносів та націй, тобто, тих галузей, в яких більшою 
чи меншою мірою присутній зріз тематики, пов’язаної з механізмом 
та структурним аналізом системи цінностей українського суспільства 
переломної між середньовіччям і новим часом доби; ув’язати уста-
новки, ідеї, переконання, моральні та етичні норми поведінки індивіда 
з загальною канвою його історичного буття, враховуючи при цьому 
всю сукупність економічних, політичних, ідеологічних, культурних, ре-
лігійних чинників, якими зумовлюється психологічний клімат епохи.

У цьому генетичному зв’язку на окремих стадіях історії визна-
чальними можуть виступати різні, інколи діаметрально протилежні 
групи або окремі чинники, що зумовлюється як спільними характе-
ристичними показниками перебігу історичного процесу в певний 
проміжок часу, так і особливостями його виявів в окремо взятих краї-
нах, в залежності від їхнього суспільного устрою, географічних та 
кліматичних умов тощо.

Так,  якщо кардинальна зміна ціннісних орієнтацій в Європі у першій 
половині ХVІІ ст. була спричинена насамперед індустріалізацією 
економічної сфери і відповідно обумовленими цим зрушеннями 
у політичній системі36, то вирішальним фактором зміни системи 
цінностей в Україні в тому ж таки столітті виступила Національно-
визвольна війна українського народу, що спричинила не тільки до 
якісного вибуху у політичній та соціально-економічній сферах, але 
й докорінно змінила весь психологічний фон доби. Іншим прикла-
дом того, як переорієнтація ціннісних показників може слугувати 
першопричиною негативних змін у соціополітичному житті сус-
пільства, виступають події періоду так званої «Руїни», коли домінанта 
цінностей у психології української еліти переважила на користь дест-
руктивних, відцентрових орієнтацій. Аналогічні причини зумовили 
пізніше, вже у кінці ХVІІІ ст., перемогу російського абсолютизму, з 
його набором цінностей охлократичного характеру, над традиційним 
українським козацьким демократизмом, що в політичній сфері при-
звело до знищення української державності, а в соціальній обумовило 
виникнення проблеми старшинського нобілітету.

Висунення ціннісних орієнтацій українського суспільства в спеці-
альний об’єкт історичного дослідження відкриває перед науковцями 
широке поле діяльності. Перш за все, очевидно, необхідно окреслити 
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коло орієнтирів, притаманних саме українському суспільству на пев-
них етпах його історичного існування, і провести порівняльний аналіз 
із загальнолюдською системою цінностей; з’ясувати причини, згідно 
яких ті чи інші складові цієї системи набували своєрідної інтерпретації 
на національному психологічному грунті.

Другим важливим завданням є визначення еволюції формування 
системи цінностей українського етносу в залежності від загального стану 
розвитку його свідомості та співвідношення чинників політичного, 
економічного, географічного характеру тощо. При цьому не слід забу-
вати, що особливістю історичного буття українського етносу є його 
відносно коротке хронологічно існування в умовах наявності власного 
незалежного державного організму. Переважно ж українські землі 
на більш-менш короткий проміжок часу підпадали під економічну 
і політичну залежність від іноземних держав – Великого князівства 
Литовського, Речі Посполитої, Росії чи Габсбурзької монархії, що не 
могло не накласти відповідного карбу і на ментально-свідомісну сферу 
та характер українців. Саме тому в культурно-психологічних впливах 
чужорідних ментально-світоглядних середовищ на самосвідомість 
української нації та ментальні орієнтації українського суспільства 
вбачаємо один із важливих напрямів вивчення соціальної психології 
українців. Зокрема, цей вплив виявився в проблемі культуртрегерства 
польської шляхти в українських землях, боротьбі конфесій у релігійній 
сфері, перемішенні західно- і східноєвропейських, а також східних та 
азіатських стилів в українській архітектурі, музиці, виникненні фе-
номену Феофана Прокоповича з його еволюційним розвитком від пра-
вослав’я через католицтво знову у лоно православної церкви, через 
служіння українській науці шляхом привнесення в неї модернізаційних 
теорій західноєвропейського Просвітництва до російського царедвор-
ця, вірного прибічника реформаційної діяльності царя Петра І; 
у відмові української старшини від боротьби за традиційні козацькі 
привілеї і шуканні нею прав російського дворянства та багатьох 
інших суперечностях культурного і політичного життя України в 
ХVІІ–ХVІІІ ст. 

У зв’ язку з цим цікаво простежити і більш опосередковані впливи 
на українську ментальність здобутків західноєвропейської духовної 
цивілізації, зокрема, трансформації на українському національному 
грунті ідей Реформації та Просвітництва, Протестантизму та інших 
течій духовного життя Європи на зламі середньовіччя і нового часу.

Важливо також виявити співвідношення у системі ціннісних орієн-
тацій українського народу цінностей, на які орієнтувалося суспільство 
в цілому, та тих, що спрямовували установки й устремління його 
окремих соціальних груп, а також індивідів. В цьому контексті над-
звичайної актуальності набуває з’ясування рівнів інтелектуального 
та духовного розвитку окремих станів, верств і соціальних прошарків 
українського суспільства, впливу на їх свідомість інтеграційних про-
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цесів. При цьому слід пам’тати про ту роль, яку відіграють у формуванні 
соціальної психології «елітарні прошарки суспільства» як носії повної 
інформації про соціокультурну спадщину нації37. В українському сус-
пільстві другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. цю функцію надійно пере-
брали на себе представники заможних кіл козацтва – т. зв. козацька 
старшина та новонароджувана шляхта, які «були змушені, добровільно 
чи примусово, розділити роль політичного представника землі та 
захисника “малоросійських прав і вольностей” з українським гетьма-
ном»38.

Цінність як наукова категорія, характеристичною сутністю якої 
виступає класифікація значущості предметів і явищ об’єктивного 
світу для людини як соціального індивіда (а також певної суспільної 
спільноти) через їх екстраполяцію на сферу соціальних відносин, є од-
нією із визначальних дефініцій соціальної історії. Згруповані в цілісні 
системи ціннісних орієнтацій, цінності обумовлюють вибірковість 
відношення людини до явищ матеріальної і духовної культури, зу-
мовлюють соціально-політичні позиції окремих станів і суспільних 
груп, формують відносно усталений психологічний склад окремого 
соціуму, відповідний соціальний характер39.

Якщо в цілому в українській історіографії дослідженість пробле-
матики, пов’язаної з вивченням ціннісних орієнтацій середньовічного 
суспільства, перебуває сьогодні в зародковому стані, то дещо по-ін-
шому виглядає справа з студіюванням другої частини проблеми, а 
саме – з вивченням суспільного устрою українських земель та його 
соціальної структури, а також взаємовідносин між її окремими со-
ціальними прошарками і верствами, їх політичного становища в 
суспільстві, властивих їм устремлінь, соціальних рухів. Зокрема, те-
матика, пов’язана з дослідженням соціально-політичної структури 
українського суспільства, перебуває в полі зору вітчизняної історіо-
графії, починаючи з середини позаминулого століття. Останнім часом 
помітно активізувалася увага до історії національних соціальних 
інститутів (зокрема, Української козацької держави ХVІІ–ХVІІІ ст.) 
як чинників соціально-політичних змін в ієрархії українського се-
редньовічного суспільства, що пов’язується з актуальністю цієї пробле-
матики для практики того національно-розбудовчого процесу, який 
переживає Україна після серпневих подій 1991 р. Однак не можна не 
погодитися й з тими дослідниками, що наполягають на необхідності 
звернення до вивчення соціально-політичної структури суспільства 
під кутом зору й соціально-історичної психології, а не лише цензових 
та юридичних ознак соціальної ієрархії. Безперечний сенс має і ви-
словлене свого часу наполягання А.Я. Гуревича на поглибленому 
дослідженні як макро-, так і мікроструктури феодального суспільства40. 
Але при цьому слід враховувати й властиву цьому суспільству сту-
пінь «колективного мислення», що можливе завдяки аналізу при-
таманних йому системи цінностей, уявлень та інших формовиявів 
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духовного життя. Тим більше, останнє актуалізується через те, що 
система ціннісних орієнтацій напряму пов’язана з таким його фор-
мовиявленням, як політична культура, для якої цінність виступає 
«головною мотиваційною базою»41, на якій грунтується не лише 
сприйняття чи несприйняття індивідом чи суспільною спільнотою 
побутуючих на окремих проміжках часу політичних концепцій, але 
й певна лінія і спрямованість політичної поведінки42. 

Чи не найголовнішим компонентом колективного мислення у будь-
якій суспільній структурі виступає категорія колективної свідомості 
та її невід’ємної складової – історичної свідомості, яка розцінюється 
окремими дослідниками як найвища духовна і етична цінність43, що 
акумулює у собі «пануючі уявлення про світ і місце в ньому людини, 
про суспільство, що розглядається крізь призму простору і часу»44.

Разом з тим, слід відзначити, що дослідження свідомісного рівня 
розвитку українського суспільства ранньомодерного часу практично 
не має традицій в історіографії. Подібні сюжети якщо і залучалися дос-
лідниками, то лише в якості ілюстративного матеріалу для зображення 
та пояснення сутності конкретно-історичних періпетій доби.

Тим часом, в новітній історичній літературі висловлено різні 
точки зору щодо рівня національної свідомості української людності 
на момент завершення першої половини ХVІІ ст., хоча переважна 
більшість дослідників все ж таки сходиться на тому, що революція 
застала українське суспільство на стадії досить високого духовного 
розвитку, який в історіографії оцінюється як період національного 
піднесення45. Поява абсолютно нової якості в суспільній свідомості 
українців припадає на 1648–1676 рр. – добу Української національної 
революції. Отже, при дослідженні стрімких зрушень в тогочасному 
світосприйнятті завдання полягає насамперед в окресленні кола тих 
свідомісних рівнів і форм, зміни в яких ставали загальнонародним 
надбанням. При цьому перш за все необхідно акцентувати увагу на 
модифікаціях в політичному і соціальному свідомісних зрізах. По-дру-
ге, варто чітко означити сукупність тих чинників, які протягом лише 
кількох років обумовили якісні зрушення в світогляді українського 
суспільства.

Ступінь дослідженності політичної історії Гетьманщини дозволяє 
вже сьогодні поставити питання про міру впливу на суспільну свідо-
мість тогочасних політичних та геополітичних факторів, з’ясувати, 
яким саме чином під їх дією відбувалася трансформація усталених 
на попередньому етапі стереотипів поведінки та ідейних переконань 
як представників різних соціальних прошарків, так і суспільства в 
цілому.

Коригування суспільної свідомості українців під дією згаданих 
факторів у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. перш за все позначилося на 
сфері ідей та тогочасній суспільній ідеології. В контексті вищеозначеного 
як першочергова на порядок денний виступає проблема еволюції в 
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умовах інкорпораційного наступу на Гетьманщину російського ца-
рату української національної ідеї, відношення до неї представників 
різних прошарків і станів тогочасного українського соціуму. В цілому, 
незважаючи на наявність ряду спеціальних досліджень як в вітчизняній 
історіографії, так і в західних українознавчих центрах46, ця проблема 
залишає для науковців широке поле діяльності. Разом з тим, саме на-
ціональна ідея посідає чітко визначене місце в структурі того чи іншого 
світогляду47, виступає яскравим виразником національної самобутності 
та національної самоідентифікації. За визначенням політологів, 
суть її полягає у «визначенні мети існування етнічної спільноти», 
виробленні певної системи цінностей, в якій чітко диференціюється 
співвідношення національних і загальнолюдських «принципів і 
уявлень48. Протягом другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. своєрідною до-
мінантою в існуючій шкалі ціннісних орієнтацій в Україні стала на-
ціональна державна ідея.

Незважаючи на те, що в кінці ХХ ст. українська історіографія фак-
тично збагатилася новою концепцією українського державотворення 
на межі середньовіччя і нового часу (адже вперше у вітчизняній науці 
на ґрунтовній джерельній базі було не лише вичленено основні етапи 
зародження та прослідковано процеси розвитку в політичній культурі 
українців державної ідеї,  але й визначено її місце в політичній свідомості 
нації, виявлено механізми її практичної реалізації49), ця проблема 
продовжує залишатися одним із пріоритетів наукового студіювання. 
Тісно переплітається із нею й комплекс питань політикокультурних 
орієнтацій української національної еліти. Потребує спеціального 
дослідження і питання про міру збалансованості в українському сус-
пільстві другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. республіканських і монархічних 
тенденцій. Сьогодні однозначної відповіді на нього історична наука 
не має.

Зауважимо, що досліджуючи суспільну свідомість українського 
соціуму ХVІІ–ХVІІІ ст., не можна не враховувати кількох важливих 
моментів. По-перше, йдеться про ступінь збереженості або ж ніве-
лювання в ній таких громадянських цінностей, як козацький демо-
кратизм, особиста свобода, політична рівність, можливість утримання 
політичної влади, поняття національного, патріотизм, служіння 
вітчизні, рицарська гідність, козацькі та шляхетські вольності тощо. 
Яким чином всі ці ціннісні категорії пов’язуються з елітарною кон-
цепцією політичного устрою, яка набуває поширення в суспільстві 
з кінця ХVІІ ст., – питання далеко не риторичне. Розв’язання його 
можливе лише за умови з’ясування провідних мотивів трансформації 
суспільної свідомості українців з урахуванням впливу на них як змате-
ріалізованих, так і духовних, психологічних чинників.

Не останню роль при цьому відіграють і типологічні риси україн-
ського національного характеру. Проблема, наукове вивчення якої було 
започатковане М. Костомаровим, а пізніше продовжене Д. Чижевським, 
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В. Антоновичем, М. Грушевським, Т. Рильським та іншими науковцями 
другої половини ХІХ–ХХ ст., в контексті дослідження суспільної сві-
домості Гетьманщини та змін в ній під впливом зростаючого спря-
мування політичного курсу російського уряду на повну інтеграцію 
останньої до складу Російської держави набуває своєї актуалізації 
через можливість порівняння національних характерів двох сусідніх 
слов’янських народів, які формувалися у відмінних культурних та 
географічних середовищах. Водночас усвідомлення напрямів еволюції 
суспільної свідомості в період перебування України під протекцією 
російського царя навряд чи можливе без врахування особливостей 
національного самоусвідомлення українців та росіян. Зокрема, до-
речно нагадати, що український історик і публіцист М. Демкович-
Добрянський як характерне для національної свідомості росіян 
виділив її багатоплощинність та територіальне розуміння нації. На-
томість українська національна самосвідомість характеризується ним 
як одноплощина, а поняття нації в ній вже з другої половини ХVІ ст. 
ідентифікується з православ’ям50.

Таким чином, ми переходимо ще до однієї проблеми, яку не 
можна скидати з рахунку. В роки Національної революції суттєвої 
детерміновості в суспільній свідомості набуває християнська ідея, 
усвідомлення населенням ролі релігійного фактору, його значення 
в національно-визвольних рухах. На слабку розробленість цих пи-
тань вказував під час роботи Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 400-річному ювілею Б. Хмельницького, московський до-
слідник Л.В. Заборовський. Сьогодні дещо спрощеним виглядають 
трактування повстання 1648 р. як «боротьби за віру», коли релігійні 
вимоги поступалися вимогам боротьби за стародавні козацькі воль-
ності51, або теза щодо своєрідного «альянсу релігії і нації» на пер-
шому етапі війни52. Значно більше наблизилися до розуміння ролі 
релігійного фактору в формуванні суспільної ідеології в роки На-
ціональної революції середини ХVІІ ст. ті дослідники, які вбачають 
у тогочасному православ’ї «концентрований вираз самобутнього 
державного розвитку українського народу»53, через призму вивчення 
якого переломлювався комплекс соціальних та національно-виз-
вольних ідеалів і ідеологічних установок суспільства. Однак поступово, 
з часу постання Української держави, православ’я втрачає свою 
роль провідника національної самосвідомості. Після ж 1654 р. воно 
починає ототожнюватися у свідомості українців з імперськими ідеа-
лами Російської держави54. Можливості ж для переосмислення ролі 
православ’я в національно-визвольних та державницьких змаганнях 
ХVІІ–ХVІІІ ст. сьогодні цілком реальні, до того ж мають під собою міц-
ний документальний грунт.

Безперечно, ми далекі від того, щоб стверджувати, що вибудуваний 
нами ряд пріоритетів виключає можливість інших проблемних варіацій 
в дослідженні цивілізаційних процесів в Україні за доби раннього 
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нового часу. Без сумніву, ця проблематика значно ширша, як і значно 
розмаїтішими були тогочасні реалії. Зокрема, свою специфіку мали 
в ХVІІ–ХVІІІ ст. суспільно-політичні процеси на Правобережжі. І це 
також треба враховувати. В абсолютно відмінних умовах формувалася 
суспільно-політична ситуація в західноукраїнському регіоні, що є темою 
окремої розмови. Поряд із подіями загальнонаціонального значення 
йшов процес трансформацій і деформацій звичного укладу життя 
на побутовому рівні. Комплексних і вузькоспеціальних досліджень 
потребує духовно-культурна сфера. Цілий ряд проблем залишається 
невивченим у сфері економічній. Однак ми свідомо обмежувалися 
проблемами загальноукраїнського значення, проблемами найбільшої 
фокусативності, визначаючи їх як знакові для періоду ХVІІ–ХVІІІ ст., 
крізь які переломлюється більш вузька, конкретизована на менш 
масштабніших явищах, окремих подіях, персоналіях проблематика.

Успішне розв’язання накреслених завдань потребує врахування 
кількох вузлових моментів методологічного характеру. Йдеться на-
самперед про необхідність упорядкування понятійного апарату, яким 
повинен оперувати історик у своїх пошуках. Перш за все це стосується 
ключових дефініцій, адже в існуючій сьогодні науковій літературі 
спостерігається досить широкий діапазон їхнього прочитання. Іншим 
важливим моментом є визначення концептуальних засад, з яких 
історик підходить до вивчення тієї чи іншої конкретної проблеми, 
підведення під неї методологічної бази. Сьогодні ніхто не в праві 
нав’язувати історичній науці якусь одну методологію, одну точку 
бачення. Історик сьогодні може і повинен застосовувати будь-які ме-
тоди і принципи наукового дослідження, вар’їрувати можливостями 
методик інших дисциплін соціогуманітарної сфери, працювати як 
на рівні позитивістської історіографії, так і на рівні емпіричному, 
створювати як дослідження комплексного, узагальнюючого характеру, 
так і заглиблюватися у розробку мікросюжетів. Лише за умови такої 
багатоваріативності дослідницьких пошуків розкриваються реальні 
можливості реконструкції минулого у всій його багатогранності та 
багатоаспектності.
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