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В.М.Мойсієнко.
Українсько-російський договір 1654 р. в оцінці 

М.Драгоманова.

Українсько-російський договір 1654 р. був предметом 
наукового дослідження багатьох істориків та фахівців 
державного права. Серед тих, хто спеціально вивчав цю 
проблему або висловлювався про державно-правовий характер 
та історичне значення договору: В.Антонович, М.Бантиш- 
Каменський, І.Борщак, М.Грушевський, Д.Дорошенко, 
М.Костомаров, І.Крип’якевич, В .Липинський, О.Оглоблин, 
В.Сергієвич, А.Яковлів, М.Брайчевський, В.Смолій, 
В.Степанков, О.Апанович, О.Гуржій та інші. В їх працях 
прослідковується досить широкий спектр різноманітних 
оцінок і характеристик договору, його форми та змісту, а 
також історичної і юридичної кваліфікації.

Серед українських дослідників другої половини XIX ст., 
які присвятили спеціальні праці договору 1654 р., слід назвати 
передусім Михайла Драгоманова, видатного історика, 
літературознавця, філософа, публіциста і громадського діяча. 
Подіям Визвольної війни середини XVII ст. та українсько- 
російському договору 1654 р. М.Драгоманов присвятив 
декілька своїх розвідок — “Пропащий час. Українці під 
Московським царством 1654 — 1876” (1880), “Переднє слово 
до “Громади” (1878), “Листи на Наддніпрянську Україну” 
(1893) та ін.

У своїй праці “Пропащий час” він наводить текст 
договору у 23-х статтях (чолобитна від імені гетьмана та 
Війська Запорозького від 24 березня 1654 р.) і оцінює його з 
погляду на те, що він реально дав Україні.

Вчений підходить до договору 1654 р. досить критично,
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бо, на його думку, він не виражав інтереси знедоленої верстви 
—селянства: “Ми не считаємо цих переяславських статей за 
“верх премудрости” державної. Вони були написані козаками, 
що думали про самих козаків. Переяславські статті вмовлялись 
з царем тільки про волю козацьку, а “пашенного 
крестьянина” заставляли “должность обьіклую отдавать его 
царскому величеству, как и прежде сего”, значить як було 
це за часів Польщі, проти котрої уставали і “пашенні 
крестяне” укупі з козаками”. Далі Драгоманов вказує, що “ті 
шляхтичі, котрі верховодили канцелярією Хмельницького не 
забули осібно написати в статтях переяславських про шляхту, 
щоб вона “при своїх шляхетських волостях пробувала, як 
при королях польських бувало, і щоб уряди судові, земські і 
городські, як і за Польщі було, вибирали шляхтичі”, а не 
пашенні люди” [1]. Крім козаків і шляхти, вказує 
М.Драгоманов, права і вольності “вимовлені були для попів 
і ченців, щоб і вони мали те, що їм було надано од королів 
польських, значить, і землі з пашенними людьми, та для 
міщан, щоб вони обирали для себе і для своїх діл войтів і 
магістрати та ратуші, щоб то як тепер городських голів та 
городську думу”.

Таким чином, Драгоманов робить висновок, що статті 
“вдержували стару нерівність людьми українськими і не дбали 
про пашенних людей, про бідних хліборобів. На користь їм 
можна б було хіба повернути 13 статтю, що “права, надані 
од князів і королів духовним і світським людям, щоб не були 
ні в чім порушені”. Та тільки прав таких простим пашенним 
людям ніхто не дав” [2].

Драгоманов зупиняється на оцінці досить далекоглядної 
політики Б.Хмельницького, який в союзі України з Росією 
вбачав порятунок від поневолення шляхетською Польщею і 
султанською Туреччиною, довго очікуване законодавче 
закріплення економічних, політичних і культурних 
взаємовідносин між українцями та росіянами, а також 
розраховував на сприяння в справі зміцнення спільних сил у
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боротьбі за етнічну незалежність у майбутньому.
Після всіх подій, які відбулись між Польщею і Україною 

в 1648 — 1654 рр., на думку М.П.Драгоманова, присяга 
Богдана Хмельницького російському царю Олексію 
Михайловичу, була “актом не тільки, природним, але й 
повністю національним, тим паче, що йому передувала 
масова еміграція українців, що втікали від польського 
поневолення “в московские земли”, де за короткий час 
виросла нова Україна, Слобідська”[3].

На протязі декількох століть іноземного панування 
український народ не мав власної державності[4], бо 
польсько-литовські феодали жорстоко придушували всі спробу 
народу скинути чужоземне іго та організувати власне 
управління. Історичні умови, які сформувались у Східній 
Європі в XV — XVII ст., робили неможливим створення 
незалежних національних держав у ряду народностей, в тому 
числі і в українській. Український народ, знаходячись під 
іноземним гнітом, розрізнений економічно і політично, не 
міг створити власну державу.

Формування української державності відбувалося в ході 
Визвольної війни середини XVII ст. на базі існуючого у Війську 
Запорозькому самоуправління та проявилось у створенні 
військових й адміністративних органів управління, на 
звільнених українських землях.

Разом з тим, Драгоманов наголошує на прогресивному 
європейському характері Української держави на час 
укладення договору 1654 р. Він відзначає, що в договорі були 
“добрі зерна іменно такого устрою громадського, до котрого 
також прямують скрізь освічені люди. Тут умовлялось, щоб 
чужі люди у діла краєві не вступали, щоб усякий уряд був 
виборний, щоб ніхто без суду не був скараний...” І якщо 
порівняти ті права, “які вимовили собі козаки у царя 
московського, з тим безправ’ям, яке було в царстві 
Москойськім, то все-таки не можна не сказати, що устрій 
козаччини був більше подібний до устрою теперішніх вільних
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держав європейських, так званих конституційних, ніж 
Московське царство і теперішня Російська імперія”[5].

Справа в тому, що в середині XVII ст. Україна і 
Московська держава мали абсолютно різні юридичні 
світогляди, правові менталітети. Тогочасна Росія — 
самодержавна монархія, політичний устрій якої 
еволюціонував у бік абсолютизму. Україна ж перебувала в 
орбіті загальноєвропейської правової традиції, де стосунки 
сюзерена і васала будувались на взаємозобов’язаннях і мали 
договірний характер. Це положення підтверджує зроблене 
М.Драгомановим порівняння статтей Б.Хмельницького з 
Великою Грамотою про вольності. “Якщо порівняти ті права, 
що витребували пани англійські у короля Івана, званого 
Безземельним (1215 р.), звісну Велику Грамоту про вольності, 
то вийде, що вони були не на багато більші, ніж вольності 
наших козаків у 1654 р., і служили попереду на користь ще 
меншому числу людей”[6].

Але незважаючи на те, що образ життя козацтва, 
здавалося б, диктував їм республіканські порядки, держава 
формувалась згідно монархічного зразку. “Ідеал Богдана 
Хмельницького був, власне, дрібно-шляхетський монархізм 
(король з козаками — проти королят-магнатів, теорія, не 
далека від “за царя проти бояр Степана Разіна” [7]. На основі 
військової влади гетьмана розпочався процес утворення 
Української держави. Так, в період гетьманства Богдана 
Хмельницького законодавча влада все більше переходила від 
Загальної Ради, а потім і від Ради старшини в руки гетьмана. 
Глава держави, гетьман Війська Запорозького, обирався 
довічно. В руках Б.Хмельницького залишалась вся повнота 
державної влади, яку він застосовував щодо внутрішніх справ 
України та її зовнішньої політики.

Так, в середині XVII ст. утворилась нова європейська 
держава — Україна. Українсько-російська угода 1654 р. сприяла 
розв’язанню зовнішньополітичних проблем, однак натомість 
унеможливила втілення в життя ідеї національно-державного
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будівництва на терені України. І якщо на перших порах хитку 
рівновагу в українсько-російських відносинах вдавалося 
втримувати значною мірою завдяки авторитету Богдана 
Хмельницького, то після смерті гетьмана її було порушено 
на користь Московського царства.
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С.А.Кисіль.
Вплив діяльності вихованців Києво-Могилянської 

колегії на характер українсько-російських відносин 
в середині XVII ст.

Актуальність проблеми характеру українсько-російських 
відносин у новий час світової історії особливих доказів не 
потребує. Спробуємо розглянути діяльність окремих вихованців 
Києво-Могилянської колегії як показник історико-культурної 
зрілості, а, значить, і політичної вагомості України у 
відзносинах з Росією в період вирішальних для України 
завдань - досягнення незалежності і державності у ході 
Визвольної війни українського народу середини XVII ст.
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