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ТЕМА КОЗАЦТВА НА СТОРІНКАХ 
«УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА»

Глибоко переконаний, що про існування цього україномовного 
журналу знають далеко не всі історики в нашій республіці. У цьо
му, звичайно, є виправдання, оскільки в роки брежнєвсько-суслов- 
ської ідеологічної стагнації згадувати про те, що й на Заході існу
ють наукові українознавчі центри, де намагаються в міру сил і 
можливостей внести й свою частку в дослідження історії нашого 
народу, не рекомендувалося. А якщо про них інколи і згадували
— то лише в негативному контексті. Перебудова соціяльно-полі- 
тичного життя в країні змушує серйозно поставитися до вивчення 
діяльності закордонних українознавчих центрів, уважно проаналізу
вати їхній доробок, а не відмахуватися від нього, як це було ра
ніше, навіщуванням всіляких ярликів.

Об’єктом вивчення, природно, мають стати і друковані видання 
різних українських наукових організацій за кордоном, зокрема, й 
«Український Історик», який видає Українське Історичне Товариство.

За свідченням основника і його головного редактора Любоми- 
ра Винара, «появився цей орган наслідком процесу десталінізації в 
СРСР», коли з виходом »Українського історичного журналу» в 
Києві «треба було започаткувати науковий діялог з нашими коле
гами в Україні, але не було поважнішого наукового журналу (на 
Заході — B.C.), в котрому цей діялог можна було б провадити».1

1 Український Історик (Нью-Йорк — Торонто — Мюнхен), 1983, ч. 
2-4. (78-80), стор. 6.

Від Редакції: Автор статті дає скорочену цитату з статті головного ре
дактора «Українського Історика» JI. Винара п. н. «Двадцятиліття «Україн
ського Історика» (1963-1983) і завдання українських істориків». Для повні
шого зрозуміння ґенези журналу, наводимо повну цитату із вищезгаданої 
статті. «В Україні, після смерти Сталіна, в 1956 році наступила відносна 
відлига і в 1957 році у Києві почав виходити «Український Історичний 
Журнал», офіційний орган Інституту історії АН УРСР, та Інституту пар
тії Ц.К. КП України. Появився цей орган наслідком процесу десталініза
ції в СССР. Не зважаючи на марксистсько-ленінську ідеологічну основу, 
в У.І.Ж. появлялися час до часу цінні історичні дослідження. Деякі істо
рики намагалися піддати критиці і зревідувати офіційну совєтську схему 
історії України, втілену в 1954 році в Тезах КПСС до 300-річчя воз’єд
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І коли видру кований наприкінці 1963 року перший номер журналу 
одержав у середовищі українських істориків-емігрантів позитивні 
відгуки, наступного року вже було створено постійно діючу редак
ційну колегію, до складу якої ввійшли тоді Марко Антонович, 
Богдан Винар, Василь Дубровський, Олександер Домбровський, 
Михайло Ждан, Ігор Каменецький, Роман Климкевич, Олександер 
Оглоблин і Наталія Полонська-Василенко. Пізніше до складу ред
колегії кооптувалися такі дослідники, як Юрій Бойко, Олександер 
Баран, Тарас Гунчак, Олег Герус, Теодор Мацьків, Ярослав Пас
тернак, Теодор Цюцюра, Василь Омельченко, Аркадій Жуковський, 
Михайло Пап, Ігор Стебельський, Орест Субтельний, Дмитро 
Штогрин, Всеволод Ісаїв.

Огляд більш як 25-літнього доробку редколегії дає можливість 
визначити головні напрямки в публікаціях «Українського Історика», 
які готують науковці зі США, Канади і Європи. Це, зокрема, 
яскраво засвідчує тематика розділів журналу: історичні джерела; 
історіографічні дослідження; бібліографічні дослідження; історична 
методологія; історична документація; мемуаристика; полеміка; нау
кові установи; українська еміграція; українські вчені; Грушевськія- 
на, періодизація і термінологія; рецензійні статті; конгреси і кон
ференції тощо. Через призму такого підходу до вивчення історії 
українського народу, в тому числі й в контексті соціяльно-еконо- 
мічних і культурних процесів, його взаємозв’язків з сусідами має
мо досить широку палітру колективної праці, яку творили близько 
двохсот зарубіжних учених.

Треба зазначити, що нерідко журнал ставиться досить критич
но не лише до публікацій радянських істориків (що не є дивно, 
звичайно), але й до багатьох публікацій з минулого України за 
кордоном. Надає свої сторінки не лише історикам, а й політоло
гам, літературознавцям, економістам, юристам, соціологам та 
представникам інших наукових напрямків, котрі висвітлюють різні 
періоди нашої історії.

Вважаю, що в час перебудовних процесів приводом для серйоз
них роздумів можуть стати публікації «Українського Історика», зо
крема, розвідки Олександра Домбровського, присвячені давній істо
рії України: «Антинорманська теорія з перспективи ранньої історії 
України М. Грушевського»,2 «Геродотова Скитія в історії України- 
Руси М. Грушевського»,3 «До питання антропогеографії і геополі

нання України з Росією (Київ, 1954). Отже треба було започаткувати дія- 
лог з нашими колегами в Україні, але не було поважнішого наукового 
журналу, в якому цей діялог можна було б провадити. Як відомо-відлига 
в українській совєтській історіографії тривала приблизно до 1972 року, 
коли урядові чинники і комуністична партія започаткували черговий роз
гром історичної науки в Україні», цит. пр., стор. 6.

2 Там же, 1966, ч. 1-2 (9-10), стор. 52-61.
3 Там же, 1969, ч. 1-4 (17-20), стор. 60-68.
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тики території України в античній добі»,4 «До питання періодиза
ції і термінології ранньої історії України»,5 «Північне Причорно
мор’я в грецькій логографії»,6 «Ранньо-історичні передумови пов
стання Київської Руси»7 тощо. На мій погляд, мають викликати 
інтерес і такі праці Михайла Ждана, як «До питання про залеж
ність Галицько-Волинської Руси від Золотої Орди»,8 «Романовичі і 
німецький хрестоносний орден»,9 «Україна під пануванням Золотої 
Орди».10

Дещо ранішому періодові в історії нашої Батьківщини присвячено 
дослідження організатора й довголітнього керівника українських 
студій при Гарвардському університеті (США) Омеляна Пріцака: 
«Печеніги»11 та «Половці».12 Цей же автор розповідає про діяль
ність Наукового товариства імені Шевченка між двома війнами.13

У світі того інтересу, який виявляється нині у нас до націо
нальної символіки, заслуговують на увагу дослідження Романа 
Климкевича з історії української геральдики: «Українське генеало
гічне і геральдичне Товариство»,14 «В справі герба Анни Ярослав- 
ни»,15 «Герби і печаті міст Підляшшя»,16 «Герби міст Буковини»,17 
«Герби міст Полісся»,18 «Герби міст Помор’я»,19 «Герби міст Пра
вобережжя»,20 «Герби Підляшшя і Полісся»,21 «Діяльність Михайла 
Грушевського в царині української геральдики і сфрагістики»,22 
«Найвищі відзнаки Західньо-Української Народної Республіки»,23 
«Руський Лев в емблемах міста Ченстохови і князя Володимира 
Опольського».24

4 Там же, 1976, ч. 1-4 (49-52), стор. 48-56.
5 Там же, 1975, ч. 3-4 (47-48), стор. 5-21.
6 Там же, 1971, ч. 3-4 (31-32), стор. 36-43.
7 Там же, 1977, ч. 1-2 (53-54), стор. 5-36.
8 Там же, 1967, ч. 1-2 (13-14), стор. 23-37; ч. 3-4 (15-16), стор. 95-102; 

1968, ч. 1-4 (17-20), стор. 69-81.
9 Там же, 1973, ч. 3-4 (39-40), стор. 54-68.

Там же, 1970, ч. 1-3 (25-27), стор. 82-94; 1970, ч. 4 (88), стор. 62-66; 
1971, ч. 1-2 (29-30), стор. 45-57; 1971, ч. 3-4 (31-32), стор. 41-58.

11 Там же, 1970, ч. 1-3 (25-27), стор. 95-101.
12 Там же, 1973, ч. 2-1 (37-38), стор. 112-118.
13 Там же, 1981, ч. 1-4 (69-72), стор. 147-152.
14 Там же, 1963, ч. 1, стор. 8-11.
15 Там же, 1971, ч. 1-2 (29-30), стор. 81-88.
16 Там же, 1964, ч. 2-3, стор. 40-44.
17 Там же, 1969, ч. 1-3 (21-23), стор. 127-137.
18 Там же, 1966, ч. 3-4 (11-12), стор. 59-65.
19 Там же, 1967, ч. 1-2 (13-14), стор. 67-74.
20 Там же, 1970, ч. 1-3 (25-27), стор. 140-148.
21 Там же, 1965, ч. 1-2 (5-6), стор. 62-67; 3-4 (7-8), стор. 60-65.
22 Там же, 1966, ч. 1-2 (9-10), стор. 82-90.
23 Там же, 1967, ч. 3-4 (15-16), стор. 109-115; 1968, ч. 1-4 (17-20), стор. 

119-123.
24 Там же, 1972, ч. 3-4 (35-36), стор. 92-96.
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Значну увагу «Український Історик» — і це зрозуміло — приді
ляє перебігу подій 1917-1920 рр. на наших землях, розвитку нау
кових досліджень в УРСР і в діяспорі тощо. Але є тема, яка по
стійно не сходить зі сторінок журналу: козацтво. їй присвячують
ся і грунтовні узагальнюючі праці, і вузькоспеціяльні, і оглядові, і 
рецензії... З огляду на той великий інтерес, який прокинувся в на
селення України до славного минулого Війська Запорозького, і хо
четься детальніше зупинитися на висвітленні цієї проблеми «Укра
їнським Істориком».

Своєрідним заспівом до широкого розгляду теми стала грун
товна публікація Любомира Винара «Огляд історичної літератури 
про початки української козаччини».25 «Питання генези й розвитку 
українського козацтва, як побутового явища та суспільної верстви
— зазначає на початку автор, — котрий серйозно вивчає історію 
козацтва з XVI століття, — належить до найцікавіших проблем 
політичних і соціологічних проявів в європейській історії. Формо
творчий процес запорозького й городового козацтва, що з бігом 
часу стало репрезентантом ідеалу вільної, незалежної людини та 
керманичем долі українського народу, являється однією з основних 
проблем історії України та Східньої Європи. Саме тому генезі 
українського козацтва присвячено численні праці українських, поль
ських, російських, а також західноєвропейських істориків».

Уже починаючи з XVI ст. походження українського козацтва 
стало предметом багатьох історичних гіпотез-теорій, з яких Л. Ви
нар виділяє три головні групи:

1) Етимологічні історичні теорії, що базувалися на семантичних 
висновках.

2) Теорії етнічної окремішності козаччини, в яких генеза україн
ського козацтва асоціювалася з неукраїнським етнічним елементом.

3) Теорії автохтонності української козаччини, в яких козаків 
розглядають як інтегральну частину українського народу.

З погляду хронологічного й методологічно-дослідного вказані 
теорії про початки українського козацтва автор умовно ділить на 
дві основні групи:

а) теорії доби прагматично-описової історіографії (ХУІ-ХУІП 
ст.);

б) теорії доби наукової історіографії (з XIX ст. по сьогодніш
ній день).

Починаючи з першого історика українського козацтва — поль
ського шляхтича Мартина Бєльського, — Л. Винар детально ана
лізує всі відомі в історіографії теорії походження дніпровської 
вольниці, в тому числі «хозарську», «чорно-клобуцько-черкаську», 
«татарську», «болохівську», «бродницьку», окремо зупиняється на 
вже призабутій у сучасній науці «гуситській теорії» чеського істо
рика Франтішка Палацького, котрий твердив, що козаччина пов-

25 Там же, 1965, ч. 1-2 (5-6), стор. 28-37; ч. 3-4 (7-8), стор. 17-38.
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стала під впливом гуситських братських рот. Правда, Л. Винар 
підтримує тих дослідників, які вважають, що слово «табор» у ро
зумінні воєнного братства не було українським козакам знане, а 
тому гіпотезу не відносить до питання їхньої генези, а швидше до 
їх організаційної структури і військової стратегії. При цьому під
креслюється: відомий дореволюційний історик О. Я. Єфименко в 
«Історії українського народу» (1906) і дослідник з Чехословаччини 
А. В. Флоровський у своїх працях також наводили паралелі орга
нізації української козаччини до чеських воєнних братств, але дже
рельно не могли підкріпити жодного «органічного пов’язання між 
козацькими дружинами і чеськими воєнними ротами».

Досить детально розглядає Л. Винар праці про початки укра
їнського козацтва В. Б. Антоновича, М. С. Грушевського, А. О. 
Скальковського, П. О. Куліша, Д. І. Яворницького, А. Сторожен- 
ка, І. П. Крип’якевича, М. Кордуби, а також багатьох російських 
та зарубіжних істориків. На основу вивчення та аналізу їх, він 
приходить до таких висновків, з якими ми в основному погоджу
ємося: «українська козаччина вилонилася із усіх суспільних верств 
українського населення, починаючи від середовища панів і кінчаю
чи селянством і взагалі народними низами. Розвиток козаччини, 
яка спершу себе виявила як дефензивний чинник, що при своєму 
скорому рості швидко набрав офензивних форм, був головною 
реакцією українського населення на татарські походи і соціяльний 
визиск українського населення «литовсько-польською державою». 
Окрему роль у формуванні козаччини відіграли уходи і взагалі 
економічний середник».

Звичайно, не залишилася поза увагою автора і радянська істо
ріографія, присвячена початкам української козаччини. В цьому 
аспекті Л. Винар лояльно253 ставиться до першого тому «Історії 
Української РСР» (1953 р.), відносячи її до тих видань, які за сло
вами О. Оглоблина, «промінчик світла в темному царстві тоталі
тарної думки... і це ознака, що навіть у таких страшних умовинах 
історична наука на Україні не вмерла». Враховуючи ті умови, в 
яких доводилося працювати радянським історикам у часи сталін- 
щини, мусимо, очевидно, в значній мірі погодитися з цими гірки
ми словами. У цілому позитивно оцінюються розвідка О. Барано- 
вича «Населення передстепної України в XVI столітті» (1950) і йо-

25& Від Редакції: Любомир Винар писав, що в першому томі Історії 
Української РСР (1953) автори подали більш обєктивну оцінку кн. Дми
тра Вишневицького і «це в порівнянню із пізнішими працями був певний 
поступ», стор. 34. Рівночасно він ствердив, що «в цілости ця збірна праця 
не подає обєктивних фактів про постання козаччини і взагалі українського 
історичного процесу, так, що вона може служити прикладом історії, дос- 
тосованої до марксівських категорій і програми комуністичної партії» — 
Любомир Винар, «Огляд історичної літератури про початки козаччини», 
Український Історик, ч. 3-4, 1965, стор. 34-35.
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го ж монографія «Україна напередодні визвольної війни середини 
XVII ст.» (1959). Дослідження І. Бойка «Селянство України в дру
гій половині XVI — першій половині XVII століття» (1963), а та
кож окремі праці М. Алекберлі та М. Мохова. Серед тих концеп
цій радянських істориків, котрі займалися початками українського 
козацтва, особливо різко виступає Л. Винар проти монографії В. 
Голобуцького Запорожское казачество (1957): «майже в кожному 
розділі знаходимо зловживання і фальсифікацію історичних джерел
— вона є класичним прикладом спотвореної історії українського 
козацтва».

Критика В. Голобуцького різка, але, на мій погляд, справедли
ва, про що засвідчує ретельний аналіз документальних даних Л. 
Винара, зокрема, стосовно намагання В. Голобуцького протиста
вити козацькому замку на Хортиці неіснуючу ще тоді Запорозьку 
Січ на острові Томаківка.

До речі, розглядаючи висвітлення проблеми початків українсь
кого козацтва на сторінках «Українського Історика», необхідно 
познайомити радянських читачів і з історичною періодизацією 
козацької доби, яку викладає Л. Винар у своїй спеціяльній роз
відці:26 І. Початковий період (XV століття), в якому козацтво вис
тупає як побутове явище, що поволі набуває певного економічного 
значення і обличчя. В цей період козацтво виступає як категорія 
економічна і мілітарна. Другий період — це ранній козацький пе
ріод» (перші три чверті XVI століття); в якому козацтво оформило 
себе як певна суспільна верства. В цей період козацтво вже ви
разно виступає як категорія соціяльна. Рівночасно в ранньому пе
ріоду добачуємо еволюцію козацької організації, яка проявляла 
себе у різнородніх формаціях. Тут відмічуємо дружинний козаць
кий етап, уходницький етап і постання осілого козацтва, запорозь
кий етап і постання Запорозької Січі, і в кінці, постання козаць
кого реєстру. Всі ці етапи розвитку ранньої козаччини дуже часто 
себе покривають, тому що козаччина розвивалася майже одночасно 
в різних організаційних формах».

Доводиться лише висловлювати жаль, що чверть століття 
тому радянська наука не почала обговорювати запропоновану Л. 
Винаром періодизацію ранньої історії українського козацтва.2ба

26 «Проблема періодизації козацької доби», Український Історик, ч. 1, 
1963.

263 Від Редакції: Історик В. І. Сергійчук проаналізував лише два головні 
етапи розвитку козаччини в періодизації Л. Винара. Для повнішої інформації 
треба подати, що в згаданій схемі також обговорено третій період — «Період 
розцвіту козаччини», який хронологічно охоплює останні десятиліття XVI і 
першу половину XVII століття в яких «козацтво поволі стає політичною 
силою з власною внутрішньою і зовнішньою політикою. Це період творення 
козацької ідеології... В цьому часі козаччина виступає, як категорія політич
на» — див: Любомир Винар, «Проблема періодизації козацької доби», 
Український Історик, ч. 1, 1963, стор.4.
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З праць, що стосуються зародження дніпровської вольниці, звер
тає на себе увагу також розвідка В. Сенютовича «Остап Дашко- 
вич (Дашкевич) — вождь козацький».27 Передусім автор розмірко
вує про причини утворення козацтва, зазначаючи, зокрема, що «ні 
польський, ні литовський уряд не могли боронити пограничні зі 
степом землі і цю справу взяли у свої руки пограничні старости. 
Вони почали організовувати своє військо із місцевих войовничих 
елементів». На думку В. Сенютовича, «перший значний відділ ко
заків створив староста Черкаський кн. Богдан Глинський. У 1492- 
1493 роках він робив з ними сміливі походи проти татарів, а міс
цеве населення як могло їх підтримувало».

Називаючи ряд прикордонних урядовців Польсько-Литовської 
держави, котрі піднялися в історичних документах до рангу козаць
ких вождів, — Предслава Лянцкоронського, його брата Станісла
ва, Іллю Острожського, князів Глинських, Сангушок, Вишневець- 
ких, Корецьких, Ружинських, Сенька Полозовича, Андрія Немире- 
вича — автор однак підкреслює, що «в народній пам’яті найдовше 
залишився Остап Дашкевич».

На відміну од деяких істориків, котрі вважали, що він вийшов 
з холопів князів Острожських, Сенютович на основі архівних да
них доводить, що Остап Дашкевич походив «із старого і міцного 
землянського роду Брацлавщини». Користуючись давнім привілеєм 
польського короля Казимира Ягеллончика про вільний виїзд русь
ко-литовської шляхти за кордон «для набывания лєпшої фортуни, 
а любь для цвіченья в учинках рыцерских», він у молодості побу
вав у Німеччині та Франції. З 1502 року Остап Дашкович — на
місник Кричевський. Тоді ж у прикордонних сутичках з москов
ськими воєводами потрапляє до полону, з якого йому вдається 
вибратися якимось чином, після чого їде на службу до царя Івана
III Васильовича.

1507 року Дашкович повертається на службу до польського ко
роля. Дещо пізніше він одержує староство канівське. І ось після 
того, вважає Сенютович, за короткий час він зробив своє Канів
ське староство збірним місцем для організації козацьких відділів. 
Уся його діяльність трималася виключно на його ініціятиві і без 
державної допомоги, а це викликало необхідність здобути потрібні 
засоби. Якщо раніше міщани були зобов’язані приносити старості 
по одній куниці або лисиці на кожних 5-6 душ, то тепер Остап 
бажав мати по куниці від кожного, включаючи й козаків. Хто не 
мав шкур, мусив платити по 12 грошей. Потрібну йому кількість 
міщан староста перевів на замкову службу під свою безпосередню 
владу. На Дніпрі і Сулі почав збирати податок натурою від улову 
риби або полювання на звірів. Щоб прогодувати козаків, які були 
на замковій службі, він розпорядився приносити рибу, мед та ди
чину по розцінках, які сам встановлював. Після воєнних походів

27 Там же, 1969, ч. 1-3 (21-23), стор. 118-126.
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за ініціятивою старости значна частина здобичі виділялася на утри
мання дружини. Він змусив також платити податок від проданої 
горілки шинкарів.

Звичайно, застерігає Сенютович, все це не було приємним для 
населення, але воно розуміло всю необхідність податків і жило 
спокійніше, знаючи, що староста завжди має козаків, готових зу
стрінути татар.

З цього приводу хотілося б додати й таке: не зовсім приємним 
для канівців і черкасців були великі такси поборів, встановлені 
Дашковичем. Одразу ж після його смерті вони скаржилися, що 
«въ тотъ часъ кривды ся великія имъ отъ него стали».28

Детально розповідає Сенютович про походи козацтва на чолі з 
Дашковичем, наголошує, що сам той був ініціятором плану захис
ту переправ через Дніпро та радив тримати на островах відділи 
козаків, котрі завжди могли б зустріти ворогів. Зазначається та
кож і те, що згаданий план зреалізував, побудувавши на початку 
1550-х років укріплений замок на Хортиці Дмитро Іванович Виш- 
невецький.

Щодо постаті останнього, досить помітної на початках козаць
кої республіки, то «Український Історик» не присвячує йому окре
мої розвідки, зважаючи, очевидно, на те, що спеціяльне досліджен
ня його головного редактора було підготовлене ще до виходу 
журналу і з’явилося вже окремою книгою.29 Відомий український 
історик на Заході Теодор Мацьків так оцінює цю книгу:

«Заслуга проф. Винара полягає в тому, що він зібрав общир- 
ний джерельний матеріял та на основі критичної аналізи докумен
тів дав нам правдивий образ історичної постаті кн. Дмитра Байди- 
Вишневецького у світлі трьох аспектів, а саме:

1. Його доля, як першого організатора козацьких дружин на 
острові Мала Хортиця.

2. Боротьба Вишневецького та його дипломатичні і військові 
заходи проти татар, що стало ціллю його життя.

3. Дослід та устійнення «козака Байди», як історичної постаті, 
ідентичної з особою кн. Дмитра Вишневецького.

Зі всіма тими проблемами автор таки добре справився, вика
зуючи тенденційність так радянських як і польських істориків у 
їхньому невірному представлені діяльності кн. Вишневецького чи 
їхньої хибної інтерпретації джерел».30

Від себе хочу додати: до таких же висновків дійшов і автор

28 М. Грушевський, Історія України-Руси. — Київ-Львів, 1909, т. 7, 
стор. 93.

29 Любомир Винар, Князь Дмитро Вишневецький, Мюнхен, 1964. Див. 
рецензії в Slavic Review, No. 1, 1970, pp. 100-101. The Slavonic and East 
European Review, No. 104, 1967; Український Історик, ч. 3-4, 1971, стор. 
121-123.

30 Український Історик, 1971, ч. 3-4 (31-32), стор. 122-123.
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цих рядків,31 ще не будучи знайомий з працею Л. Винара, але 
користуючись, крім широкого кола джерел, ще й фундаменталь
ним дослідженням французького вченого-тюрколога III. Лемерсье- 
Келькеже «Литовський кондотьєр князь Вишневецький і заснування 
Запорозької Січі за даними Оттоманських архівів»,32 що з’явилося 
друком уже після книги Л. Винара «Князь Дмитро Вишневецький».

З огляду на це, на мою думку, слід прислухатися до висновків 
Л. Винара, і в наступних виданнях, що стосуються цього періоду 
минулого України, врахувати, бо й справді, як каже Т. Мацьків, 
«історія життя та політики Вишневецького є неначе прототипом 
трагічної історії козаків, що у боротьбі з ворогами України шукали 
помочі у сусідів, які, використавши їх для своїх власних цілей, не 
тільки не додержували своїх зобов’язань, але часто їх зраджували».

Звертаємось ще до однієї праці Л. Винара: «Початки українсько
го реєстрового козацтва».33 Проблема ця розглядалася вже і М. 
Грушевським, грунтовну розвідку присвятив їй свого часу і А. 
Яковлів.34 Розвиваючи їхні висновки, Л. Винар вважає, що органі
зація реєстру — це «черговий етап легалізації нової суспільної вер
стви — козаччини польською владою. Другий важливий момент 
нової козацької реєстрації — це надання козакам на власність Те- 
рехтемирова із зарубським монастирем... Подібно як козацька 
твердиня, Д. Вишневецького на о. Мала Хортиця відіграла значну 
роль в консолідації і в організації запорозького козацтва, так ду
же подібну ролю відіграв Терехтемирів в організації українського 
реєстрового козацтва».

І там же ось такий висновок, цікавий для нас:

«Консолідаційний процес козаччини концентрується біля двох різних 
осередків: Козацької Січі на Низу і Терехтемирова на волості. Січ стає 
виразником і вогнищем революційної думки і чину, а заразом офензив- 
ним чинником українського козацтва, натомість Терехтемирів стає центром 
реєстрового статечного козацтва, яке репрезентує консервативне козацьке 
середовище... одна і друга козацька формація повністю виправдали своє 
існування з точки зору сучасних народних інтересів. Пізніше діяльність 
реєстрового козацтва за гетьманування Конашевича-Сагайдачного і під 
час вибуху повстання Б. Хмельницького вказує на те, що в основних 
справах не було розходження між запорозьким козацтвом і реєстровика- 
ми. Спільна участь у протипольській боротьбі цих двох формацій у вислі- 
ді привела до створення козацької гетьманської держави» (стор. 17).

31 В. Сергійчук, «Байда — Вишневецький — ратник української землі», 
Дніпро (Київ), 1989, ч. 2, стор. 122-132.

32 Франко-русские экономические связи, Москва — Париж, 1970, стор. 
38-64.

33 Український Історик, 1964, ч. 2-3, стор. 12-17.
34 «З історії реєстрації українських козаків в 1-й половині XVI віку», 

Україна, 1907, т. І, стор. 265-274.
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Наприкінці XVI ст. у Німеччині й Франції виходять книги про 
подвиги запорожців у боротьбі з ордою. В донесеннях дипломатів 
з столиці Порти повсякчас хвалять «славнозвісну відважну козаць
ку націю». У той час, коли вся Європа нічого не могла зробити з 
турками, які накинули своє ярмо на греків, сербів, болгар, молда
ван, та інших, на берегах Дніпра зміцнювалась суспільна органі
зація, яка відважилась боротися з османським півмісяцем.

(Закінчення в наступному числі)



В. І. Сергійчук
Київський державний університет 
ім. Т. Г. Шевченка, Київ.

ТЕМА КОЗАЦТВА НА СТОРІНКАХ 
«УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА»

(Закінчення)

І в цьому плані запорожці здійснили дуже багато на початку ХУП 
століття. З 1606 року, коли ними було спалено Варну, вони все час
тіше навідуються до турецьких укріплень на Чорноморському узбереж
жі, зокрема, і на Дунаї, піднімаючись до Ізмаїла.

За твердженням Ілька Борщака,35 тоді «в справі супроти турків до 
козаків приїжджали посли з Еспанії, Неаполя, Франції, Мальтійського 
ардену. В цей час у Європі створилася так звана «Ліґа християнської 
міліції», яка складалася з представників всіх націй і мала завдання 
вигнати турків з Європи. Гетьман Сагайдачний і все військо записа
лося до цієї ліги. На її чолі стояв французький князь де Невер, на
щадок останнього грецького імператора Палеольога; козаки обіцяли 
йому підняти проти турків «всіх християн» одної з ними віри».

У французькому містечку Карпантрас поблизу Авіньйону знайдено 
цінні рукописи про контакти старшого Війська Запорозького з цією 
лігою, що виникла саме тут. З того часу залишилися записки італійця 
П’єра дель Валле про життя і походи запорожців, написані на основі 
розповідей якогось таємничого козака Степана, котрий здибався іта
лійському мандрівнику в Персії,36 має під собою джерельну базу. У 
спеціяльній розвідці Олександра Барана, вміщеній в «Українському 
Історику»,37 розповідається, що шах Аббас Великий (1588-1629) — пер
ший з персидських володарів зацікавився запорожцями.

Нунцій Ф. Діоталеві ще 16 березня 1618 р. написав з Варшави до 
Риму, що посол персидського шаха підмовляє польського короля на
падати на турків. Крім того просив 10.000 козаків, яких обіцяв поміс
тити в добрих позиціях та будувати для них замки, щоб тільки вони 
не лишали ворога в спокої.

35 Ілько Борщак. «Європа й Україна в Минулому», Календар товариства 
«Просвіта» на 1925 р., Львів, 1924, стор. 11.

36 Український календар (Варшава), 1970, стор. 152.
37 О. Баран, «Шах Аббас Великий і запорожці», Український Історик, 1977, 

ч. 1-2, стор. 50-54.
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Через тиждень нунцій підтвердив ці чутки офіційними даними. Зо
крема в його депеші повідомляється про прагнення персидського шаха 
«тримати козаками постійно напоготові все Чорне море».

Польські власті однак, не бажаючи розпалювати конфлікт з могут
ньою Туреччиною, офіційної козацької допомоги Персії не надали. В 
той же час є свідчення, що «північні чужинці» таки були в армії Аб
баса Великого. Як зазначає О. Баран, це були приватні загони, які на 
поклик, очевидно Шагін-гірея, пішли в найми до персів. Про це свід
чать іранські хроніки та розписи в палаті сорока колон в Ісфагані.

До речі, детальніше висвітлюються ці події в спеціяльній праці О. 
Барана «Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валлє» (Він
ніпег, 1985).

Та більшу увагу українське козацтво проявляє в цей час до подій 
Тридцятилітньої війни, що розпалюється в Європі. «Український Істо
рик» вміщує на цю тему такі матеріяли, з яких для радянських чи
тачів відкриваються зовсім невідомі сторінки його історії.

Так, у серпні 1619 року Імператор Фердинанд II, як свідчить О. Ба
ран, в іншому своєму дослідженні,38 відправив своїх послів Адольфа 
Алтгана і Петра Фукса до польського короля, аби вмовити останнього 
взяти участь у воєнних діях проти Семигородського князівства й на
вербувати найманців.

Виснажена тривалою війною проти Росії Річ Посполита була на той 
час зовсім не готова, щоб втягуватися в нову війну. Тому з цих мір
кувань імператорські посли одержали відмову. Що ж стосується до
помоги в організації найму королівських підданих на військову службу 
Фердинанду II, то Сигізмунд III охоче взявся посприяти: йому й са
мому боліла голова, як зайняти близько ЗО тисяч українських козаків, 
котрі залишилися поза реєстром.

Спершу відбулися переговори з лісовчиками, у яких брав участь і 
граф Юрій Гомонай. Але коли війська противника Фердинанда II, очо
лювані Габором Бетленом підійшли в жовтні з чеськими загонами 
Турна та Гогенлоге під Відень, то Гомонай чітко усвідомив, що 4.000 
«лісовчиків», котрих мав у своєму розпорядженні, — дуже обмаль. То
му він негайно кинувся вербувати козаків Сагайдачного і досить швид
ко мав їх під своєю рукою близько 6.000.

Коли до військового коменданта окупованої території України Юрія 
Ракоція дійшло повідомлення про наближення українських козаків, 
він одразу ж попередив Бетлена про цю грізну силу. Той не повірив, 
що Гомонай зміг так швидко перекинути в Угорщину значний козаць
кий корпус, і відписав, що це панікерські чутки, на які не слід зва
жати.

Ця самовпевненість приспала пильність і Юрія Ракоція, і він своє

38 О. Баран, «Козаки на Закарпатті в 1619 році», Український Історик, 1970,
ч. 1-3 (25-27), стор. 76-81.
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часно не перекрив карпатські перевали. А коли дізнався про рух Го- 
моная через Карпати і хотів загородити перевали, то було вже пізно: 
ЗО жовтня десятитисячний козацький корпус вже заявив про себе на 
Закарпатті.

Перша битва Ракоція з авангардом козацьких полковників Кличков- 
ського та Русиновського відбулася 22 листопада 1619 року біля села 
Стрибко в околицях Гуменного. Вміло скориставшись обстановкою, 
запорожці розтягнули військо противника, а потім ударили з усіх бо
ків. Втративши близько двох тисяч чоловік, військо Ракоція розбіглося.

ЗО листопада козацький корпус уже був під Кошицями. Запорожці 
готові були штурмувати укріплення його, як і Пряшева та інших міст. 
Однак виявилося, що в Гомоная немає коштів аби платити найманому 
війську. Не виявилося більше грошей і в посла Алтгана, котрий су
проводжував козаків. Усе це викликало невдоволення серед козаків, на 
початку грудня вони підняли бунт і старшина змушена була скинути з 
посади старшого полковника Рогацького, на його місце було обрано 
Адама Липського. Він приймає рішення залишити Гомоная і 16 груд
ня 1619 року козаки повертаються на батьківщину.

Ця козацька експедиція на Закарпаття, в якій, за словами корон
ного маршалка Польщі Любомирського, майже не було «польської 
крові», тривала всього три місяці, про неї по суті не згадується сьо
годні. Проте вона мала надзвичайно важливе значення для оборони 
Відня. Коли 27 листопада 1619 року Бетлен уже готувався йти на ос
таточний штурм міста, що мало недостатні сили, то одержав звістку 
про розгром війська Ракоція. Переляканий таким повідомленням він 
не наважився залишатися під стінами імператорської столиці з огляду 
на те, що козаки могли відрізати його від Семигороду. А тому зали
шив Відень і відступив.

Крім чисто військового успіху, козацький похід мав вплив і на під
несення антифеодальної боротьби серед українського населення цього 
регіону. За свідченням угорських дослідників, «українські кріпаки на 
Закарпатті також хотіли помститися над своїми панами й тому масово 
пристали до козацьких загонів».

Ще одна цікава розвідка О. Барана про участь козаків у 30-літній 
війні.39

Коли Франція оголосила 21 травня 1635 року війну Іспанії, зазначає 
він, і вже на початку червня французькі війська ввійшли в Бельгію на 
допомогу кардиналові Інфанту, а 26 обложили Лювен, австрійський ге
нерал Галл ас, перебуваючи далеко від цих міст і не маючи ближчого 
війська в Бельгії, вислав туди своїх козаків і хорватів, щоб вони непо
коїли та виснажували французьке військо, і по можливості перервали 
їхні комунікаційні засоби. Козаки з хорватами успішно виконали цю

39 О. Баран, «Козаки на імператорській службі в роках 1635-1636», Україн
ський Історик, 1979, ч. 1-3, стор. 5-22.
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місію. Вони порушили всі лінії постачання так, що у французькому 
таборі настав голод. Після цього французи, виснажені, вже не могли 
маневрувати проти іспансько-німецьких з ’єднань. Усе це сприяло 
спільному наступові кардинала Інфанта та генерала Піхоломіні, зав
дяки чому французи змушені були залишити Бельгію. А згодом ко
зацькі частини примусили французького генерала Ла Валлета відсту
пити від Рейну. Передбачаючи затяжний характер війни, австрійсь
кий імператор тоді ж вирішив залучити ще певну кількість українсь
ких козаків, у тому числі й запорожців. Спочатку планувалося набрати 
8 тисяч охотників, однак у середині липня 1635 року Фердинанда II 
повідомили, що вербування сконцентровані в Любліні і в «руському» 
Львові, де приймають козаків з України. При цьому кожному з них 
видавався аванс, аби могли дістатися до пункту збору в Сілезії. Там, у 
Бітумі, на них чекали приготовлені квартири і вишкільний табір. З 
початку червня до середини липня поодинокими сотнями до Сілезії 
прибуло майже 2000 вояків, серед яких було багато запорожців та ін
ших випробуваних у боях звитяжців.

Основний же збірний табір перебував у Брізі, куди перші 1500 ко
заків прибули наприкінці серпня. Готував їх тут до майбутніх боїв «го
ловний комісар муштри» Іван Кілман. 23 вересня відбулося підписан
ня угоди між австрійським урядом та козацьким корпусом. Від імені 
імператора свої підписи поставили посол у Варшаві Матвій Арнольдіні 
та полковник Вінес, а від козаків Павло Носковський.

Ось деякі пункти угоди, опубліковані Олександром Бараном з Ві
денських архівів:

1) Полковник Носковський вибраний головнокомандуючим війська, 
апробований королем Польщі та імператором.

2) За його трудний уряд комісари пропонують відповідно високу платню.
3) Для інших старшин комісари пропонують ось такі місячні жолди 

(плату — B.C.).

4) Виплата відбуватиметься кожні три місяці, а перша має бути в 
Брізі на початку вишколу.

5) Усі мусять бути задоволені своєю платою. Її збільшення може 
відбутися лише генераліссимусом, тобто престолонаслідником Ферди
нандом за згодою імператора.

поручник
хорунжий
квартеймейстер 
кожний козак

Полковник
капітан

200 талерів 
100 талерів 
50 талерів 
30 талерів 
50 талерів 
6 талерів.
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6) Військо може вживати свої старі права та звичаї, які вони вжи
вали на терені польської держави.

7) Полоняних можуть тримати за окуп, за винятком генералів та 
вищих офіцерів, яких мусять видати імператорським властям.

8) Якщо хтось перебіжить до інших відділів (німців, мадьяр або 
хорватів), має бути повернений до свого війська.

9) Комісари обіцяють для козаків прецеденцію в армії і по мож
ливості добрі квартири в переході.

10) Головний командир підлягає тільки генераліссимусові та його 
заступникові.

11) Комісари мають подбати про цісарські грамоти для всіх полков
ників і капітанів.

12) Один місяць повідомлення потрібно перед відпущенням або ре
зигнацією. Комісари мають відпровадити військо до кордону й поста
ратися про одномісячний жолд.

13) Якщо буде небезпека в Польщі, військо може бути відкликане.
14) Квартири і провіянт мають бути забезпечені на час служби.
15) За геройство і перемогу дістануть одномісячний окремий жолд, 

а поранені, крім того, ще й окрему допомогу.
16) У випадку смерті головного командира армія вибирає нового, 

який має бути апробований королем і цісарем.
17) Цей пункт перекреслений і О. Баран не коментує його.
18) Всі вояки з Польщі підлягають тільки одному головному коман

дирові, зрештою та точка залежить від волі генераліссимуса.
19) Всі драгуни, ті, шо служать у прибічній гвардії головного пол

ковника, чи в польній жандармерії, підлягають генераліссимусові Фер- 
динандові.

20) Комісари запевнюють головного полковника, офіцерів, і війсь
ко, що всі ці пункти без змін будуть додержані й застосовані.

21) 3 другого боку все буде робити, або провадити це військо для 
послуг імператора і віддаватиме йому послуги в дисципліні й порядку, 
щоб згадані безправ’я і шкоди не діялись у провінціях імперії. Вояки 
в усіх справах (на основі Конституції Польщі) мають поводитися як 
шляхетні й порядні люди.

Цей договір був прийнятий у принципі всім козацьким військом, і 
вже з 25 вересня з наявними козаками розпочалося навчання. їх, до 
речі, поділили на 27 хоругв, в яких на перше жовтня вже перебувало 
4007 козаків; протягом наступних трьох тижнів до них прибуно ще 
понад 2 тисячі.

19 листопада козаки перейшли Чехію. Проте 1000 їх відстали. Це 
були чотири хоругви лише запорожців, під командуванням сотника 
Ярошевського.

До речі, під час цього тривалого переходу не обійшлося і без по
рушень дисципліни з боку козаків, деякі з них вдавалися до бешкету.
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Хоч у документах того часу зазначаєтьея, що в 1635 році «козацького 
мандрування» було менш, ніж звичайно, оскільки провіянт і квартири 
для війська всюду були приготовлені заздалегідь і найманці з України 
одержали наперед тримісячну платню.

З Нюрнбергу козаки пішли прямо до Рейну. У французькій армії 
спричинилася тривога, коли дійшли звістки про це. Тому кардинал Рі- 
шельє, канцлер Франції, вирішив через своїх дипломатів вплинути на 
польський уряд, аби віддалити козацьке військо з берегів Рейну. Але 
хоч слізного листа Рішельє зачитали в польському сеймі, він не міг 
відкликати козацького війська, оскільки воно не регулярна польська 
армія, а завербовані найманці, котрі лише з огляду на воєнну небез
пеку для Речі Посполитої могли бути повернені до рідних країв.

Тим часом Носковський під Тревером перейшов зі своїм військом 
Мозель і ввійшов на територію Люксембургу. Тут козаки, незважаючи 
на холодну погоду, кожного дня непокоїли противника, змусили його 
відступити до міста Мец. Звідси один козацький відділ ударив на шве
дів, змусив їх до втечі з-під Копфлана і здобув три їхні прапори, всі 
коні та запаси.

Козаки відзначилися також і під Понт а Муссон, що лежить на бе
резі Мозеля. Тут козацький відділ дійшов аж до воріт міста і спро
вокував залогу на переслідування. Погнавшись за козаками, захисники 
міста не подумали, що на них може бути підготовлена пастка. А саме 
на засідку і був розрахований цей маневр. Коли погоня вже була да
леко від міста, вступили в бій і інші козацькі відділи, оточили пере
слідувачів і багатьох побили, решту забрали в полон і тримали їх на 
викуп.

За визнанням польських істориків, козаки Носковського були най
активнішим з’єднанням на північно-французькому фронті, по суті вони 
контролювали хід зимових воєнних дій. Проте наприкінці січня 1636 
року їх відкликали до Люксембургу, а старшину — до Брюсселя. В 
цей час з врахуванням обстановки тут вирішили організувати легку й 
рухливу армію, яка змогла б здійснювати блискавичні рейди в північну 
Францію. Головною силою цього більш як 20-тисячного війська були 
хорвати Ізоланія та козаки Носковського. В другій половині лютого 
вони перейшли біля Вердена річку Маас і ввійшли в провінцію Шам
пань, де розгромили три французькі відділи і здобули багато здобичі.

Після цього старі козацькі найманці в імператорській армії ще з 
1632-33 років брали участь в облозі Льєжа, а інші продовжували здій
снювати рейди по французькій території. З Малого Брабанту та його 
околиць, наприклад, вони взяли 60 тисяч франків окупу з тим, щоб 
відступитися в Люксембург.

Тут неподалік прикордонного міста Івоа в останній день травня роз
горівся запеклий бій між французами і козаками. Натиск перших був 
таким сильним, що козаки спершу змушені були відступити, однак під
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кінець дня вони відбили атаку, хоч і при цьому втратили значну час
тину свого обозу.

14 червня 1636 року «Газетт де Франсе» сповіщала, що 12 цього 
місяця п.д. Шалюссе приїхав з армії де Суассона до Парижа. Він при
віз королеві булаву козацького генерала «Тараського». Вона зроблена 
з тонкого срібла, важить сім-вісім фунтів. Козацький генерал згубив її 
під час баталії під Іова два тижні тому. Доведені до одчаю втратою 
свого обозу козаки в числі 4000 кинулися на село Монорекон, яке спа
лили, і на два інші фр. села, де захопили в полон жінок і дітей.40

У середині червня під час відступу імператорської армії козаки й 
хорвати біля Ландау взяли на себе місію затримати наступаючих фран
цузів, що їм і вдалося. Але після того, на початку липня, вояки Но- 
сковського почали бунтуватися, оскільки їм за останні півроку не за
платили ані гроша. Зібралася козацька рада, яка вирішила: «перервати 
контракт з імператором і їхати додому».

Затримав їх між Рейном й Франкфуртом польський посол у Відні 
князь Оссолінський, до якого звернувся за допомогою Фердинанд-пре- 
столонаслідник. Оссолінський написав листа до Носковського і «бра- 
тів»-козаків, аби вони не робили сорому традиціям своїх предків та 
польській державі й повернулися до польського війська. В той же час 
він пояснив Фердинанду, що козаки — це не польські вояки, вони не 
репрезентують польської воєнної традиції в даному разі».

І лише після цього козаки погодилися на нові переговори. Новий 
контракт з більшістю козаків було підписано 21 липня 1636 року, коли 
їм видали певну частину платні. Тоді 3000 козаків під командуванням 
Носковського, ставши знову цесарськими найманцями, попросили не 
вертати їх до Люксембургу, а влити до армії фельдмаршала Геца. 1400 
козакам, в основному пораненим і хворим, дозволили повернутися до
дому через Нюрнберг, Верхній Поральд та Чехію.

Козаки ж, котрі залишилися з Носковським, воювали потім у Гес
сені, де зайняли Варсбург і Падерборн, вони відіграли вирішальну роль 
у взятті Сеста, Дортмунда, Верла і Гамма, і тому фельдмаршал Гец 
видав спеціяльну грамоту для своїх хоробрих найманців зі сходу.

А 2000 старих козаків-найманців тим часом творили разом з хор
ватами Ізоланія ударну силу кавалерії генерала Верта. 14 серпня при
міром, вони взяли фортецю Корбі, що знаходиться неподалік Амьєна 
на шляху на Париж, Руа, Модідіє, і дійшли до Компанієнь. На цьому 
участь українських козаків у бойових діях скінчилася. Ті, що були у 
Верта, відмовилися повертатися на батьківщину, ставши постійними 
найманцями в австрійській армії. А козаки Носковського залишили 
службу в австрійського імператора, пославши до нього своїх представ
ників з проханням виплатити належні їм гроші. Той, прийнявши дуже

40 Ілько Борщак, «Французький часопис про українські справи в рр. 1631- 
1637», Діло (Львів), 1935, 18, 19 квітня.
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прихильно козацьких послів, похвалив їх за хоробрість і пообіцяв роз
рахуватися, очевидно, ще до залишення ними території імперії. Зва
жаючи на це, всі козаки зійшлися в Сілезії й зупинилися біля міста 
Графенберг. Гроші довго ніхто їм не привозив. А у відповідь на новий 
бунт було вислане сильне військо під проводом графа Мансфельда, 
яке повністю розбило козаків, убивши кількасот і викинуло їх за межі 
імперії.

Водночас треба зазначити про те, що французи, зіткнувшись з коза
ками на полі бою, відчувши на собі їхню військову підготовку, вирі
шили запросити запорожців на свою службу. Наш співвітчизник, вже 
згадуваний відомий дослідник західноєвропейських архівів Ілько Бор- 
щак розшукав документ про вербування в 1636 році 4000 українських 
козаків у Францію.41 Цей факт, до речі, підтверджує і відомий поль
ський історик Збігнєв Вуйцик.

Події визвольної війни українського народу 1648-1654 років, як ві
домо, знайшли широкий відгук у Європі. Повідомлення з України од
разу з’являлися на сторінках часописів різних країн. Щодо публікацій 
новин з війни козаків проти шляхетської Речі Посполитої у Франції, 
то Ільком Борщаком навіть зроблено спеціяльне дослідження. «Хмель
ниччина й тодішня французька преса».42

Розвідка Теодора Мацьківа «Англійський текст» «Зборівського до
говору з 1649»43 подає нам інформацію про те, що не лишалася осто
ронь цієї проблеми й британська преса, вона детально, як зазначає ав
тор, нотувала хід подій в Україні та кидала цікаве світло на події того 
часу, і без сумніву заслуговує на увагу». Але особливу зацікавленість 
українських істориків має викликати англійський текст Зборівсько
го договору. Справа в тому, що в цьому вигляді він відрізняється в 
трьох випадках від тієї неповної копії з російських архівів, яку свого 
часу опублікував М. Грушевський.44 Так, у другій статті договору, опу
блікованого в Лондоні, подається, що Хмельницький має на колінах 
просити прощення у короля, про що немає згадки у тексті Грушевсь- 
кого. На думку Т. Мацьківа, могло бути, що польський уряд не хотів 
дражнити козаків і формально не ввів цього пониження гетьмана як 
окрему статтю (подібно як це було з домовленням відносно миру в 
Україні, який татари могли брати вертаючись з-під Збаража). Однак, 
щоб принизити Хмельницького за кордоном, польський уряд зазначив 
про це в другій статті тексту, що був призначений для чужоземних 
урядів.

Крім того, в 7-й та 10-й статтях у тексті Грушевського зазначається:

41 Ілько Борщак, «Козаки Хмельницького під Дюнкирхеном», Українська 
трибуна (Варшава), 1922, 6 січня.

42 Українська трибуна (Варшава), 1921, 16, 17 грудня.
43 Український Історик, 1970, ч. 1-3 (25-27), стор. 110-121.
44 М. Грушевський, Історія України-Руси. — К., т. VIII, стор. 217.
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на території Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств, 
єзуїтам та євреям не дозволялося вільно проживати, утримувати шко
ли. Цього немає в англійському тексті. Очевидно, і тут був політичний 
момент.

Привернути увагу істориків України має стаття «Проблема держав
ної влади на Україні за Хмельниччини й Переяславська угода 1654 ро
ку» Олександра Оглоблина.45 Тут автор насамперед досить грунтовно 
досліджує такі важливі акти в історії України, якими були Зборівсь- 
кий договір 1649 р. і «Березневі статті 1654 р.». На його думку, «в 
основі зборівської угоди (в широкому розумінні її) покладена ідея дво- 
євладдя (гетьман і київський митрополит — B.C.). В основі Переяслав
ської — ідея єдиної влади». Оглоблин, зокрема, підкреслює, що акт 
Переяславської Ради — «це було урочисте, міжнародного характеру, 
визнання влади Війська Запорозького на Україні й всенародности та 
доживотності прав гетьмана Війська Запорозького, як єдиного воло
даря України».

Необхідно зазначити, і це помітили зарубіжні українознавці, «освіт
лення Переяславської угоди у Оглоблина, (якому він присвятив і спе- 
ціяльну працю46 відрізняється від насвітлення Яковлева й Грушевсько- 
го. Для останнього саме в Переяславських пертрактаціях виявилася 
політична незрілість і станова обмеженість Хмельницького й козацької 
старшини (особливо ясно висловився Грушевський у своїй брошурі 
Переяславська умова України з Москвою 1654 р. (Київ, 1917). На таку 
думку не міг стати проф. Оглоблин: він показав у кількох своїх роз
відках як визрівала державницько-політична свідомість на Україні, що 
її носієм, очевидно, передусім мав бути гетьман. Вагання української 
сторони в Переяславі Олександер Петрович підкреслюс, надає він ве
ликого значення розмовам між Бутурліном і козацькою стороною без
посередньо після Переяславської присяги. З українського боку тут, на 
думку Олександра Петровича виявилася турбота за конкретний полі
тичний зміст угоди, за забезпечення державного статуту України. З 
огляду на невиразність джерел, проф. Оглоблин не міг тут категорич
но висловитися про зрілість політичної концепції української сторони, 
і цю обережність дослідника треба особливо цінити. Час, можливо по
каже, що і як слід корегувати у поставі двох визначних українських 
істориків, одначе, вже й сьогодні слід би цілковито поховати думку, 
що Хмельницький підходив до пертракації у Переяславі, як до справи 
проминущої й виявив тут велику політичну сліпоту, погляд, до якого 
можна схилятися, читаючи Грушевського.47

Знищення гетьманського архіву під час захоплення Батурина кня

45 Український Історик, 1965, ч. 1-2 (5-6), стор. 5-13; ч. 34 (7-8), стор. 11-16.
46 О. Оглоблин, Українсько-московська угода 1654, Нью-Йорк — Торонто, 1954.
47 10. Бойко, «Проф. д-р О. П. Оглоблин як історик духово-політичного роз

витку козацької України», Український Історик, 1975, ч. 1-2, стор. 13-28.
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зем Меншиковим восени 1708 року змушує українських істориків 
користуватися, як правило, документами з російських або польських 
архівів. Звичайно, мусимо погодитися при цьому з багатьма зарубіж
ними дослідниками, що з огляду на це наша історіографія дивилася на 
події Хмельниччини очима переважно її сучасників — російських і 
польських. Розвиваючи цю тезу в статті «Богдан Хмельницький і Ту
реччина», відомий історик Василь Дубровський, зокрема, зазначає: 
«Тенденційність масово зібраних чужоземних джерел неминуче приво
дила до невідомих перекручень істориками справжнього стану відно
син і подій цього найважливішого моменту нашої минувщини. Най
яскравішим доказом цього був той факт, що М. Костомаров вже після 
того, як його талановита й вірнопідданичесько написана тритомна мо
нографія «Богдан Хмельницький» набула великої популярності і впли
ву на читачів, — несподівано і з великим здивуванням знайшов до
кументи, які несумнівно свідчили, що Богдан Хмельницький був вас
алом турецького султана, а не московського царя...».48

Звичайно, заперечувати акт Переяславської Ради — і це усвідомлю
ють дослідники в усьому світі — недоцільно. Хоча й справді, треба 
погодитися з автором у тому плані, що слід глибше дослідити україн- 
сько-турецькі відносини періоду визвольної війни 1648-1654 років, зо
крема використавши праці чеського дослідника Яна Рипки, котрий 
опублікував їх напередодні другої світової війни. Однак сьогодні нам 
важко погодитися з твердженням В. Дубровського, що український 
гетьман був «між 1648-1652 роками васалом кримського хана, а потім 
до кінця свого життя — васалом турецького султана».

З статей, присвячених «Українським Істориком» подіям після 1654 
року, звертає увагу дослідження відомого українського вченого І. П. 
Крип’якевича «Богдан Хмельницький і Москва»49 написану, очевидно, 
ще 1911 року. В ній дається аналіз російсько-польських переговорів у 
Вільно 1656 року, негативну реакцію на їхні результати на Україні. Зо
крема, велике невдоволення у Війську Запорозькому викликало пові
домлення козацьких послів, що їх не допустили на переговори.

Відчутним додатком до відомих уже нам дипломатичних контактів 
українського гетьмана в останній період його життя є розвідка Тео- 
дора Мацьківа «Цісарське посольство до Б. Хмельницького» в 1657 р. 
у світлі австрійських документів.50 Дуже цікавими для нас у цій роз
відці є публікації документів з Віденських архівів, які проливають сві
тло на процес українсько-шведського зближення наприкінці 1655 року. 
Так, австрійський дипломат Франц Лізоля писав до Відня 18 грудня 
1655 року:

... Усі королівські (шведські — B.C.) міністри, яких я досі відвідав, по-

48 Український Історик, 1975, ч. З -4 (47-48), стор. 22-27.
49 Там же, 1969, ч. 1-3 (21-23), стор. 140.
50 Там же, 1973, ч. 3-4 (3940), стор. 127-132; ч. 1-3 (41-43).
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стійно й однодушно стверджують, що козаки погодилися з ними і коли б 
король забажав потвердження, то вони під присягою заперечують союз з 
Москвою. Щоправда, вияснено мені, що козаки вислали представників до 
короля, які в Братиславі переговорювали деякий час з канцлером Оксен- 
стерною і віцеканцлером Радзейовським, а що вони вирішили, мені точно 
не відомо, хіба зі самих звітів шведських міністрів, як мені видається, до
волі добре поінформовані про справу. Вони мені сказали, що умови союзу 
з Хмельницьким є ось такі: 1. Король Швеції визнав Хмельницького вож
дем Запоріжжя з повною й абсолютною владою в тих землях, обіцяв, що 
на найближчих зборах поляків подбає про те, щоб затверджено вищезга- 
дуваного Хмельницького у всіх шляхетських правах на рівні з крайовою 
шляхтою; 2. Вищезгаданий Хмельницький може мати під стягами 40 тисяч 
козаків, удержуваних зі звичайних податків королівства, одначе під умовою, 
що буде постійно тримати вісімнадцять тисяч козаків для короля, коли б 
він їх зажадав..; 3. покине союз з Москвою та зложить йому присягу вірно- 
сти і буде боротися проти кожного, хто б виступив проти короля; 4. Усі 
землі, що є під його юрисдикцією до Дніпра віддасть королеві Швеції, зем
лі, що находяться за Дніпром до Чорного моря будуть під юрисдикцією 
Хмельницького. Врешті просив вищезгаданого Хмельницького, щоб йому 
було вільно відбувати звичайні походи на Чорне море. Ця точка не є ще 
остаточно вирішена, бо все-таки (як подають), виринула з нього самого на
дія на ці походи, що мала б вкоротці відбутися, але на них потрібна згода 
короля. Нехай буде як-небудь, коли б тільки притягнути до себе козаків, 
щоб відчужити москвинів...51

Не зовсім віриться в те, що український гетьман міг пристати на 
такі пропозиції.

Більш обєктивні пізніші повідомлення Лізолі аж до вересня 1656 
року.

Зацікавлять дослідників у розвідці Мацьківа і звіти цісарського по
сла до Богдана Хмельницького, католицького архиепископа Петра 
Парчевича, які в повному обсязі вперше вводяться в науковий обіг. 
Друкується також текст трьох вірчих грамот, вручених йому: одну для 
переговорів з самим українським гетьманом, другу — з Хмельницьким 
і козацькою старшиною, третю — для новообраного гетьмана зі стар
шиною, оскільки вже з літа 1656 року ходили поголоски, що Хмель
ницький помер.

До речі, такі слухи надходили не тільки до Австрії, повнилася ними 
по суті вся Європа. Так, починаючи з січня 1657 року про це писала 
шість разів французька преса.52

Значний інтерес наших дослідників має викликати публікація Тео
дора Мацьківа «Україна у звітах англійського посла з Москви (1705- 
1710)».53 Справа в тому, що англійський дипломат Чарлз Вітворт (1675-

Там же, 1973, ч. 3-4 (39-40), стор. 130.
52 Ілько Борщак, «Хмельниччина й тодішня французька преса», Українська 

трибуна (Варшава), 1921, 16 грудня.
53 Там же, 1972, ч. 1-2 (33-34), стор. 43-56; ч. 4 (35-36), стор. 72-84.
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1725), що був послом у Москві, не лише повідомляв про власне росій
ські новини, але й детально описував своєму урядові про події на 
Україні. Саме на цьому й зупиняється Т. Мацьків, враховуючи те, що 
українським історикам будуть у нагоді документи з англійських архівів 
для повнішого висвітлення складних подій початку XVIII ст.

Треба сказати, що останнім часом журнал досить предметно повер
тається до цього періоду нашої історії, про що свідчить навіть спе- 
ціяльно заведена рубрика «М азепіяна».54 1987 року, наприклад, під 
нею публікується новий документ. Олекса Горбач пише про універ
сал Івана Мазепи, від 10. XII. 1700 р. колишньому конюшому Івану 
Дяківському, а Любомир Винар подає до цього невеличку історіо
графічну замітку. Тут же — розвідка Мирослава Небелюка «Мазепа в 
оцінці Вольтера». Про популярність Мазепи на Заході, зазначає автор, 
свідчить уже той факт, що «в «Британській енциклопедії» окремих са
мостійних гасел удостоїлися... тільки два українці: Богдан Хмельниць
кий та Іван Мазепа...»

Але й до цього постать Мазепи регулярно висвітлюється на шпаль
тах «Українського Історика». Так, 1967 року Михайло Єреміїв у неве
ликій рецензії на книгу спогадів Криштофа Гасмана, виданій у Цюріху 
1725 р. вказує на нові факти з біографії українського гетьмана.55

Як відомо, перед українською історичною наукою нині стоїть зав
дання ширше показувати минуле нашого народу через постаті, людей, 
які творили його. А відтак слід більше уваги приділяти генеалогічному 
корінню всіх видатних діячів певної доби, бо в їхніх діях і справді про
мовляє голос предків, вони є витвором того середовища, з якого вий
шли. Тож у зв’язку з цим особливу увагу маємо звернути на публікації 
«Українського Історика», в яких висвітлюються родовідні історії. Зо
крема, досить цікавою є розвідка В. Сенютовича-Бережного «Рід і ро
дина Виговських»,56 В. Омельченка «Рід Полетик»57 тощо.

Так, чимало зроблено більш, як за чверть століття колективом та 
авторами «Українського Історика», зокрема щодо висвітлення історії 
козацтва. І ця тема, як і інші — підготовка нового академічного курсу 
історії України, української культури, української політичної й еконо
мічної думки, історії української еміграції і фундаментальної ретро
спективної бібліографії історії України — буде й надалі займати по
мітне місце на сторінках цього журналу. Завдання наших вчених — 
творчо використовувати дослідження українських зарубіжних істо
риків, що збагатить історичну науку в Україні.

54 Там же, 1987, ч. 14 (93-96), стор. 67-82.
55 М. Єреміїв, «Нове про гетьмана Мазепу», Український Історик, 1967, ч.

1-2, стор. 64-66.
56 Український Історик, 1970, ч. 1-3 (25-27), стор. 149-167.
57 Там же, 1967, ч. 1-2 (13-14), стор. 59-63.


