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ВСтУП  
 

Якщо спитати в пересічної людини, що вона знає про ук-
раїнсько-російське зближення 1653—1655 рр., то після того, як 
буде названо ім’я Богдана Хмельницького (зазвичай перша асо-
ціація), одразу ж прозвучить: «Переяславська рада». 

Насправді все не так просто. Протягом 1653—1655 років від-
булося чимало подій, і Переяславська рада 1654 року не перша 
і аж ніяк не найголовніша з них. 

Утім в історії України, напевно, немає більш суперечливої в 
оцінках істориків події, ніж українсько-російський союз 1653—
1655 рр. Ще М. С. Грушевський слушно зауважував, що ніхто ні 
тоді, в XVII столітті, ні пізніше й гадки не мав про те, якого зна-
чення набуде з часом ця подія для України. та Грушевський мав 
на увазі лише прямі політичні наслідки, хоч насправді обмежити 
ними ці події не можна. 

Українсько-російський союз, як і обставини, що передували 
йому, справді був тоді дуже актуальним. Однак уже наприкінці 
XVIII, в ХІХ і ХХ століттях ця подія, не втративши своєї актуаль-
ності, набула ширшого змісту, що ввібрав у себе як ідеологічні, 
так і наукові аспекти. Ця злободенна зовнішньополітична акція 



здійснила еволюцію в свідомості покоління, трансформувалася 
в символ, сповнений глибоких підтекстів. 

Як не дивно, але всі ці відомі факти насправді дуже поверхо-
во розглядалися дослідниками, і подія, про яку начебто все відо-
мо, досі залишається найзагадковішою для тих, хто береться її 
неупереджено вивчати. 

Ще В. Липинський зауважував, що питання українсько-росій-
ського договору 1654 року має щонайменше два виміри — пере-
яславську угоду і переяславську легенду і що українсько-росій-
ські стосунки середини XVII століття («угода») та їх пізніше 
висвітлення в історичній (і не тільки історичній) літературі («ле-
генда») — це зовсім різні речі, котрі потрібно розглядати окремо. 
тож спробуємо розглянути події 50-х років ХVІІ століття і по-
дальше застосування теми договору 1654 року державниками, 
відштовхуючись від концепції В. Липинського. 
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ЙОГО ВеЛичНІСть дОКУМеНт 
 

Сучасна історична наука з’явилася на світ значною мірою 
завдяки писемним джерелам. Ними оперують найчастіше автори, 
що пишуть на історичну тематику. Інші джерела теж мають дуже 
велике значення, і останнім часом їх стало набагато більше. Серед 
них — різноманітні актові матеріали. до цих матеріалів нам і 
доведеться звернутися. 

Кожний дослідник, який вивчає проблему, що торкається 
дипломатичних стосунків між будь-якими суб’єктами зовнішньої 
політики, а тим паче, коли йдеться про створення військово-полі-
тичного союзу, шукає передусім текст договору, що його уклада-
ють між собою сторони. А ще — документів, які виникли під час 
його створення або ж передували йому. Шукати такі матеріали 
почали в XIX столітті. досить часто це робили приватні особи. 

Збір актових матеріалів відбувався й раніше, але він не мав 
системного характеру. У XVIII столітті цей процес більше нага-
дував колекціонування старожитностей. Свого часу М. С. Грушев-
 ський назвав цей період дослідження української історії анти-
кварним. тоді частіше можна було зустріти твори описового 
характеру, що, у свою чергу, спирались здебільшого на наративні 
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джерела. Приклади використання в них актових матеріалів були 
скоріше винятком, як, приміром, у літописах Г. Грабянки та С. Ве-
личка. Про видання збірок актових матеріалів у той час не могло 
бути й мови. 

Найчастіше збирачами давніх актів виступали археографічні 
комісії, створювані при адміністративних органах, або ж товарист-
ва історії та старожитностей. Завдяки роботі цих структур сут-
тєво розширилася джерельна база для дослідження історії як 
Росії, так і України. 

ентузіасти розшуку старожитностей, що зібрались навколо 
О. Максимовича, неодноразово пропонували київському генерал-
губернаторові створити структури по розбору величезного ма-
сиву актів, що дедалі більше накопичувалися, залучивши до ро-
боти людей з належною освітою. Але чиновництво до пори було 
глухе щодо цих пропозицій. І тільки після того, як вирішити про-
блему впорядкування давніх актів самотужки в державі не змог-
ли, в 1843 році було нарешті-таки вирішено заснувати в Києві 
комісію з їх розбору. 

так з’являються спеціальні історичні навчальні заклади, що 
готують відповідних спеціалістів. 

Справу цілеспрямованого збирання та публікації актових 
матеріалів з історії як Росії, так і України почав М. М. Бантиш-
Каменський (1737—1814). З 1762 р. до самої смерті працював він 
у Московському архіві Колегії іноземних справ. За цей час учений 
опрацював і систематизував величезну кількість матеріалів — 
у тому числі і з історії України часів Визвольної війни середини 
й другої половини XVII століття. Ці матеріали він використав у 
своїх досить численних історичних працях. Серед них найвідо-
міші: «Обзор внешних сношений России (по 1800 г.)» в чотирьох 
частинах і «Переписка между Россией и Польшей (по 1700 г.)». 
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У 1813 році, за сприяння тодішнього голови Міністерства закор-
донних справ М. П. Румянцева, почалася перша в Росії серійна 
публікація документальних джерел. Видання називалося: «Со-
брание государственных грамот и документов, хранящихся в Го-
сударственной коллегии иностранных дел» (далі — СГГ). Воно 
мало чотири томи. Матеріали, що стосувалися Визвольної війни, 
були надруковані у 3-му томі (вийшов 1822 р.). документи, які до 
нього увійшли, збирались і опрацьовувалися в тому числі 
М. Бантиш-Каменським. В «Собрании...» вперше було опубліко-
вано резолюцію Земського собору 1653 року про оголошення 
війни Речі Посполитій і прийняття Б. Хмельницького і всього 
Війська Запорозького «під високу руку» московського царя. тут 
були опубліковані, хоч і фрагментарно, актові матеріали про хід 
Переяславської ради: Короткий звіт російського посольства про 
хід Переяславської ради і промови В. Бутурліна, що були виголо-
шені ним до Богдана Хмельницького під час Ради. У цьому ви-
данні міститься текст договору, що складається з одинадцяти 
статей (датовано документ 12 березня 1654 р., за старим стилем), 
а також жалувана грамота Б. Хмельницькому і всьому Війську 
Запорозькому. тут уперше надруковано унікальний акт, що 
потім увійде мало не до всіх збірок документів, які стосуються 
подій Визвольної війни в Україні середини — другої половини 
XVII століття, а саме — універсал польського короля Яна Кази-
мира до Війська Запорозького від 6 липня 1654 року (за старим 
стилем). Цей документ цікавий передусім тим, що він є першим 
прикладом використання українсько-московського союзу 
1654 року як засобу ідеологічної боротьби проти України. У ньо-
му Богдана Хмельницького оголошено зрадником за те, що він 
створив з Московією антипольський союз і цим (на думку коро-
ля) відірвав Україну від Речі Посполитої. Ян Казимир закликав 
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Військо Запорозьке відступитися від Богдана Хмельницького і 
повернутися до свого «законного» володаря польського короля. 
тож, як бачимо, українсько-московський союз 1654 року став за-
собом антиукраїнської ідеологічної війни з перших місяців свого 
існування. 

Майже одночасно з «Собранием государственных грамот...», 
за ініціативою М. Сперанського (1772—1839), почалося видання 
законодавчих актів Російської держави за весь час її існування. 
Це видання дістало назву: «Полное собрание законов Российской 
империи». Актовий матеріал про події Визвольної війни в Україні 
містився в першому томі цієї праці. Саме тут були вперше на-
друковані так звані «Березневі статті» (комплекс документів на-
звали так через те, що були вони оформлені внаслідок перего-
ворів українських послів з московським урядом у березні—квітні 
1654 р.), а також царська грамота з оголошенням війни Речі 
Посполитій. 

Крім вищеназваних документів там були листи Богдана 
Хмельницького з проханням про протекцію та військову допо-
могу проти Польщі, а також три царські грамоти, адресовані Бог-
дану Хмельницькому. 

дуже багато джерел з української історії розглядуваного пе-
ріоду було зібрано, розроблено та опубліковано завдяки діяльно-
сті «Общества истории и древностей российских при Московском 
университете», що діяло з 1804-го по 1929 рік, а точніше — завдя-
ки діяльності О. Бодянського (1808—1877), який певний час 
(1846—1848 рр. і 1858—1877 рр.) обіймав посаду секретаря цього 
товариства. Завдяки йому «Общество» видало значну кількість 
джерел з історії України на сторінках «чтений общества истории 
и древностей». деякі з цих джерел потім, за сприяння того ж таки 
О. Бодянського, вийшли окремими виданнями. Саме ним були 
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видані «Літопис Самовидця», «история русов», а також перші 
праці з історії України, що були написані в Російській імперії 
починаючи з 60-х років XVIII століття. З-поміж них — «Краткое 
описание о козацком малороссийском народе» (1765) П. Симо-
новського, «Летописное повествование о Малой России» (1785—
1786) О. Рігельмана, ціла низка праць Г.-Ф. Міллера, що стосують-
ся історії України, та ін. Що ж до нашої теми, то найціннішою є 
праця д. Бантиш-Каменського «источники Малороссийской ис-
тории», яка була видана 1858 року за сприяння О. Бодянського. 
тут уперше були надруковані тексти договорів українських 
гетьманів з московськими царями від Богдана Хмельницького до 
Івана Мазепи. договір, датований 1654 роком, має чотирнадцять 
статей. 

Найбільша публікація джерел з історії Визвольної війни за 
XIX століття — це «Акты, относящиеся к истории Южной и За-
падной России, собранные и изданные Археографической комис-
сией» (далі — АЮЗР). Усього вийшло п’ятнадцять томів «Ак-
тов...». АЮЗР є також найбільшою за всю історію розгляду 
публікацією джерел з українсько-російських відносин 40—50-х 
років XVII століття. В основному вони ґрунтувалися на архівах 
міністерств закордонних справ та юстиції. 

документи, що стосувалися українсько-московського союзу 
1654 року, були надруковані у томах 3-му, 3-му додатковому,  
8-му, 10-му. 

Редагували «Акты...» відомі українські та російські істо- 
рики: М. Костомаров (3-й т.), Г. Карпов (10-й т.), П. Куліш 
(8-й т.). 

Найчастіше ми звертатимемося до 10-го тому, редактором 
якого був Г. Карпов. том майже цілком присвячений укладенню 
українсько-московського союзу 1654 року. Г. Карпов зібрав усі 
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доступні йому документи, що стосувалися цієї події, починаю-
чи від перших кроків російського уряду, зроблених назустріч 
Україні, аж до матеріалів українсько-московських переговорів 
березня—квітня 1654 року. там міститься найповніший варіант 
«Березневих статей», а також досить докладно подане листуван-
ня з Москвою Богдана Хмельницького, Івана Виговського та ін-
ших визначних українських військових та політичних діячів. Було 
зібрано і видано багато актів, що опублікувалися раніше. Зокре-
ма деякі листи Богдана Хмельницького до царя, описання Пере-
яславської ради січня 1654 року, жалувані грамоти царя до 
гетьмана, до Війська Запорозького, до окремих осіб та ін. 

Після 10-го тому «Актов...» аж до початку 40-х років XX століт-
тя жодного значного видання джерел, що стосуються Визвольної 
війни, зроблено не було. 

Публікувати джерела з історії України періоду Визвольної 
війни середини — другої половини XVII століття знову почали 
наприкінці 30-х років XX століття. Поштовхом до цього стає по-
чаток другої світової війни, а точніше — необхідність ідеологіч-
ного обґрунтування приєднання до СРСР Західної України та 
Західної Білорусії 1939 року, а також те, що Україна досить три-
валий час не підлягала прямому радянському ідеологічному кон-
тролю під час цієї війни. діяльність національно-визвольного 
руху, представленого ОУН—УПА, ще більше загострювала необ-
хідність блокувати антирадянські ідеологічні впливи в Україні. 
Ще до війни ГАУ НКВС СРСР запланувало на початок 40-х років 
публікацію археографічних збірників з історії різних народів 
СРСР, серед них — і з історії України часів Визвольної війни. Про-
те війна завадила їх виданню. 

Найбільші в історії археографічні публікації стосовно Виз-
вольної війни були здійснені з нагоди грандіозного ідеологічного 
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заходу — святкування трьохсотої річниці возз’єднання України 
з Росією. У 1953—1954 роках було опубліковано тритомне видан-
ня документів та матеріалів з історії Визвольної війни: «Воссо-
единение Украины с Россией». Матеріали про створення ук-
раїнсько-московського союзу 1654 року містяться у 3-му томі 
збірника. тут було поновлено і розширено весь наявний досі ак-
товий матеріал. Кожен варіант будь-якого акту, що увійшов до 
збірника, узгоджено з усіма існуючими редакціями і попередніми 
виданнями кожного конкретного документа. З деяким запізнен-
ням вийшли «документы Б. Хмельницкого» (1961) та «докумен-
ты об Освободительной войне украинского народа 1648—1654 гг.» 
(1965), що були логічним продовженням «Воссоединения Украи-
ны с Россией» (1953—1954). В «документах Б. Хмельницкого» 
було опубліковано 475 документів, що належать гетьманові, з них 
106 опубліковано вперше. Цінність видання полягає передусім в 
тому, що це найбільший збірник документів, створених україн-
ською стороною. Натомість «документы об Освободитель-
ной войне украинского народа 1648—1654 гг.» в основному міс-
тять пам’ятки, що походять з польського табору. Цей збірник 
включає 300 документів, і більшість з них видано вперше. 

Разом ці три праці є найбільшою публікацією актових ма-
теріалів з історії Визвольної війни за все XX століття. 

Мала репрезентативність самих договірних документів, що є 
нині в науковому обігу, свідчить про необхідність вивчення об-
ставин укладення договору 1654 року. Але тут ситуація ще склад-
ніша. Висвітлення в джерелах українсько-російських контактів 
1648—1654 рр. ґрунтується на абсолютній більшості документів 
російського походження. У науковому обігу досі немає жодного 
більш-менш повного неросійського описання Переяславської 
ради 1654 року. З міжнародних контактів України найкраще ві-
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дображені у джерелах українсько-польські відносини. Ми маємо 
дуже багато як епістолярних пам’яток, так і актового матеріалу, 
щоправда, переважно польського походження. так, збірник «до-
кументы об Освободительной войне 1648—1654 гг.» майже пов-
ністю складається з польських джерел. дуже мало інформації 
маємо і відносно контактів України з іншими державами. 

Ми мало знаємо про роль України в зовнішньополітичному 
житті Європи, навіть коли йдеться про її найближче оточення, не 
кажучи вже про інші європейські (і не тільки європейські) краї-
ни. Винятком є хіба що Річ Посполита. Лише її позицію стосовно 
України можна більш-менш чітко визначити упродовж україн-
ських визвольних змагань починаючи з 1648 року. та роль Украї-
ни в зовнішньополітичному житті Московії, Криму, Османської 
імперії саме в перші десять—п’ятнадцять років її існування як 
козацької держави висвітлено недостатньо. Годі говорити про 
контакти України з більш далекими, але не менш зацікавленими 
в ній країнами. такими, скажімо, як Швеція, Бранденбург чи Ве-
неція. Збірник актових матеріалів із шведського державного ар-
хіву, опублікований в «Актах Юго-Западной России», є саме тим 
винятком, що лише підтверджує правило. Усі ці обставини зава-
жають з’ясуванню всього комплексу зовнішньополітичних при-
чин, що призвели до українсько-московського зближення. Особ-
ливу увагу слід би було звернути на дослідження тих мотивів, що 
ними керувалася Москва під час створення союзу з Україною. 

Якщо українська мотивація (хоч невідомо, реальна чи ви-
гадана) на зближення з Росією в українських джерелах була не-
одноразово викладена, то причин, що спонукали Росію на союз з 
Україною (чи на «возз’єднання» або приєднання) названо не було. 
Ми нині не маємо в науковому обігу наративних джерел росій-
ського походження, що були б присвячені або торкалися укра-
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їнсько-московського договору 1654 року. Фактично досі точно не 
з’ясовано, як у Москві ставилися до українсько-російського збли-
ження. А «неправильне» вживання царських титулів та утиски, 
від яких потерпає православне населення Речі Посполитої, явно 
є не причиною, а лише приводом для розв’язання війни проти 
неї. та й навряд чи можна чекати докладнішої й відвертішої мо-
тивації від офіційних урядових заяв. 

Зупинімося докладніше на історичній літературі XVII—
XVIII століть, аби краще усвідомити, як сприймали її сучасники. 

для прикладу наведемо двох українських авторів, котрі ще в 
ті часи залучили для створення своїх праць актові матеріали. 

Скоріш за все, основною причиною появи великої кількості 
актового матеріалу у творах Самійла Величка та Григорія Грабян-
ки було те, що обидва автори мали широкий доступ до архівів. 
так, С. Величко тривалий час служив у канцелярії генерального 
писаря В. Кочубея. Григорій Грабянка з 1687 року був полковим 
суддею Гадяцького полку, а потім — довіреною особою 
П. Полуботка, з яким 1723 року їздив до Петербурга і разом з ним 
був ув’язнений. У 1729 році, на прохання д. Апостола, Г. Грабянку 
було звільнено і призначено полковником Гадяцького полку. Са-
мійло Величко актові матеріали використовував набагато ширше, 
ніж Г. Грабянка. Це більш ніж закономірно, адже С. Величко міні-
мум два десятки років працював в архівах Генеральної канцелярії. 
Звичайно, що Г. Грабянкa або не мав доступу до цих матеріалів, 
або не мав змоги працювати з ними постійно. 

Першою з’явилася на світ праця Г. Грабянки (1710). Почи-
нається літопис авторською теорією про походження козаків (він 
гадав, що пішли вони від хазар) і закінчується призначенням на 
гетьманство Івана Скоропадського. Основна частина твору — 
українські визвольні змагання з 1648-го по 1655 рік. Ці події опи-
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сані найдокладніше. Що далі від 1655 року, то описи стають ко-
ротшими, а ближче до 1709 року обмежуються одним-двома 
реченнями на річний перебіг подій. Особливо це впадає в око в 
описах подій після 1700 року. У праці Г. Грабянки, в описі подій 
1654 року, ми бачимо текст українсько-московського договору, 
що його автор подає як договір Богдана Хмельницького з мос-
ковським царем. Статті, наведені Г. Грабянкою як українсько-мос-
ковський договір 1654 року, навряд чи є текстом цього акта. так, 
давно вже відомо, що в договорі 1654 року вказувалася кількість 
реєстру Війська Запорозького. У тексті, наведеному в літописові 
Г. Грабянки, про це немає жодної згадки. Цей договір має дуже 
великі розбіжності з варіантом з двадцяти трьох статей, проте 
він дуже схожий на Переяславський договір 1659 року, наведений 
у літописі С. Величка. У самого ж С. Величка тексту договору 
1654 року немає. Більш того, у літописові взагалі відсутні будь-які 
згадки про те, що цей договір було зафіксовано на папері. З актів, 
що стосуються створення українсько-московського союзу, у лі-
тописові С. Величка є дві жалувані грамоти від московського 
царя: грамота Богдану Хмельницькому і Війську Запорозькому, а 
також грамота суддям, городничим і всій малоросійській шляхті. 
У грамотах було зафіксовано підтвердження вимог, висунутих 
українською стороною до царя з приводу укладення договору, а 
також затвердження царем усіх прав і вольностей, що їх мало 
Військо Запорозьке і малоросійська шляхта. Григорій Грабянка 
вважав, що причиною зближення Богдана Хмельницького з Мос-
квою була загроза утворення татарсько-польсько-російського 
військового союзу проти України. Автор літопису звертає увагу 
на наміри татар залучити Військо Запорозьке до походу на Мос-
кву, за що московський цар, за умови, що гетьман погодиться на 
пропозицію татар, піде війною на Україну. Богдан Хмельницький 
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викриває цей план і робить кроки на зближення з Москвою, від-
вернувши таким чином загрозу знищення України. Основною 
причиною, що змусила Богдана Хмельницького піти на союз з 
Московією, на думку С. Величкa, було бажання повністю відокре-
митися від Речі Посполитої: «...обтяжившись цією шестирічною 
війною з поляками і позбувшись надії дійти з ними коли-небудь 
бажаної злагоди й дружби, Б. Хмельницький вирішив, що поль-
ську владу треба навічно відкинути й лишитися з усім народом 
малоросійським під міцною в Бозі протекцією присвітлого мо-
нарха й самодержця всеросійського...». чому для того, щоб відсе-
паратуватися від Речі Посполитої, Богдану Хмельницькому по-
трібна була допомога, автор нічого не каже. Не пояснює також і 
того, чому саме в московського царя він просив цієї допомоги. 

Існує дуже багато різних джерел XVII—XVIII століть інозем-
ного походження, де так чи інакше висвітлюються події Визволь-
ної війни в Україні, але більшість із них не дає нам ніяких, або 
майже ніяких, відомостей про українсько-московський союз 
1654 року. Особливо це стосується наративних джерел польсько-
го походження, які найбільшу увагу приділяють подіям початку 
Визвольної війни. Найпопулярнішою темою тогочасних поль-
ських мемуарів та хронік є всенародне повстання в Україні 1648—
1649 років. Не менш популярною з-поміж таких творів є битва 
під Берестечком, але подальші події Визвольної війни в Україні, 
а особливо укладення українсько-московського договору 
1654 року, явно обійдені увагою літописців. Актових матеріалів 
польського походження стосовно договору 1654 року дуже мало. 
На тлі досить численних джерел польського походження про інші 
події Визвольної війни в Україні це особливо помітно. 

Взагалі наративні джерела, що хоч якось торкалися подій Виз-
вольної війни, дають дуже мало інформації щодо українсько-мос-
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ковського союзу 1654 року. Винятком є літописи Самійла Велич-
ка та Григорія Грабянки, які докладно описують тогочасні події і 
дають досить багато інформації про договір 1654 року. Особливо 
цінним є в літописові широко поданий актовий матеріал. Це пер-
ші літописи, що містили тексти українсько-російських дого-
ворів. 

для тогочасних авторів основним об’єктом уваги є сама 
подія (зближення, союз), а не спосіб її оформлення (присяга, до-
говір). до того ж усі автори сприймають українсько-російське 
зближення як рядову зовнішньополітичну подію. У жодного з 
них немає навіть натяку про приєднання України до Москов-
ського царства. 

Ще одне важливе зауваження. Усі названі українські автори 
визнають факт січневої ради 1654 року, факт присяги, але жоден 
із них жодним словом не прохопився з приводу договору, який 
начебто ухвалили сторони під час українсько-московського збли-
ження 1653—1655 рр. Уперше про договір із Богданом Хмельни-
цьким, начебто укладений ним із Москвою, згадує Самійло Ве-
личко. За даними його «Літопису...», до Переяслава, на інавгурацію 
Юрія Хмельницького в грудні 1659 року вже відомий нам 
В. В. Бутурлін привіз документ, якого сам таки й назвав статтями 
Богдана Хмельницького. до речі, із цього приводу там знову 
зібралася рада і таки виробила новий (чи взагалі перший) договір 
з Московським царством. Його таки дійсно, без жодних застере-
жень, можна назвати Переяславським. 

Однак повернімося до власне актових матеріалів. Більшість 
збірників документів, що містять пам’ятки часів Богдана Хмель-
ницького, не є виданнями, де спеціально зібрано документи, що 
відображають події українських визвольних змагань середини —
кінця XVII століття. Не всі документи з цих збірників стосують-
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ся тогочасних подій в Україні, зокрема воєнних чи зовнішньо-
політичних. тобто такого ґатунку збірники є звичайною колекцією 
всіх документів того часу, що містилися в конкретному архіво-
сховищі або ж до яких мали доступ упорядники цих збірників. 
Матеріал класифіковано дуже невдало. для прикладу візьмімо 
«Акты Юго-Западной России» (тобто України). Усі акти, які хоч 
якось стосуються України й Білорусії (через нехтування етнічної 
окремішності та кордонів історичних областей), просто розміщу-
ють у хронологічному порядку і в такому вигляді публікують. 
тобто класифікація актових матеріалів здійснювалася переважно 
за географічною та хронологічною ознаками. тематичних збірни-
ків, присвячених українським визвольним змаганням часів Бог-
дана Хмельницького, дуже мало і більшість із них опубліковано 
вже в середині ХХ століття. 

Збірник, що був присвячений українсько-російському збли-
женню 1654 року і укладенню договору, взагалі був лише одним 
за всю історію публікації актів, які стосуються історії України. 
Йдеться про 10-й том «Актов ЮЗР». Це — найбільший збірник 
документів часів Переяславської ради і єдиний, спеціально їй 
присвячений. Найповніший із нових збірників, який містить ак-
тові матеріали про українсько-російські відносини 1653—
1654 років, — це «Воссоединение Украины с Россией. документы 
и материалы» у трьох томах. Але «воссоединению» присвячено 
лише 3-й том, до того ж не повністю. 

через тісну інтегрованість українсько-російського зближення 
1653—1654 рр., а також, зокрема, і договору 1654 року, в історико-
ідеологічну схему розвитку російської державності як царський, 
так і радянський уряд негативно ставилися до розробки цих подій 
у російській і в українській історіографії. Розробка проблеми до-
говору 1654 року в ширшому обсягові посилила б критику офіцій-
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ної історико-ідеологічної схеми, а також опозицію щодо неї. 
У другій половині XX століття радянський уряд сам виявив певну 
зацікавленість у дослідженні проблеми. Готувалася грандіозна 
ідеологічна акція, що базувалася на сюжеті договору 1654 року та 
подій, які йому передували. така акція потребувала серйозних 
наукових досліджень. Радянські історики (як українські, так і не-
українські) скористалися з цієї нагоди і розпочали широкомасш-
табну діяльність із пошуку, публікації, аналізу, критики, класифі-
кації та розробки методів дослідження джерел. та джерельна база 
у її нинішньому стані є дуже деформованою й малорепрезента-
тивною, містить мало інформації про українсько-російське збли-
ження 1653—1655 рр., у науковому обігові відсутні оригінали 
матеріалів українсько-московських переговорів березня—квітня 
1654 року. Разом з тим, договір 1654 року неодноразово викорис-
товувався російською стороною як засіб зовнішньополітичного 
тиску на Україну, у зв’язку з чим ми не можемо (в основному через 
брак джерел) повністю виключити можливість того, що відомі нам 
копії договорів є насправді не копіями, а пізнішими фальсифіка-
тами, також не можемо повністю відкинути версію і про те, що 
цього договору в 1654 році не існувало взагалі. 

Зробити таке припущення спонукає той факт, що за наявни-
ми в науковому обігові джерелами жоден із наведених варіантів 
договору не застосовувався в офіційних українсько-російських 
відносинах між 1654 і 1659 роками. Більше того: із наявних текс-
тів договору в ХVІІ столітті взагалі застосовувався лише один. 
Але і про цей документ, за наявними в науковому обігу джерела-
ми, ми не маємо жодних відомостей до 1659 року, коли його було 
вперше офіційно застосовано. 

Неоднозначною й малоз’ясованою є роль певних подій та доку-
ментів, пов’язаних з українсько-російським зближенням 1653—



1655 рр. Йдеться про Переяславську раду 1654 року, матеріали Зем-
ського собору 1653 року, царські жалувані грамоти 1654 року, 
присягу. Ці події й документи безумовно відіграли певну роль і в 
самому українсько-російському зближенні, і після нього, але їх міс-
це та роль у тогочасній зовнішній політиці поки що не визначені. 

Рішення Земського собору 1653 року й жалувані грамоти є 
важливими документами вже хоча б тому, що вони є оригіналь-
ним документом, пов’язаним з українсько-російським зближен-
ням 1653—1655 рр. В усякому разі, ці документи застосовувались 
у тогочасному політичному житті, що підтверджують як ук-
раїнські, так і російські джерела. Однак вони є менш репрезента-
тивними, ніж власне міжнародний договір. так само як і наявні 
тексти договору, матеріали Земського собору 1653 року і жалувані 
грамоти широко використовувалися для ідеологічних спекуляцій, 
що, за малої репрезентативності джерельної бази з українських 
визвольних змагань середини ХVІІ століття, ще більше усклад-
нює розгляд цих джерел. 

та сама ситуація склалася щодо Переяславської ради 1654 року 
і присяги, яка була після неї. Обидві події фіксуються і в україн-
ських і в російських джерелах, але їхня роль та значення для зов-
нішньополітичного життя й подальшого історичного розвитку 
обох сторін наявні джерела з’ясувати не дають змоги; інформації 
про них надзвичайно мало. 

Фактично про перебіг обох подій ми маємо докладні свідчен-
ня лише російської сторони (звітна документація посольств), які 
зараз перевірити майже неможливо. Жодного джерела такого ж 
рівня репрезентативності неросійського походження ми не має-
мо. Інші наявні в науковому обігу джерела про Переяславську 
раду 1654 року та присягу відображають описувані події лише 
фрагментарно. 
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ПеРеЯСЛАВ 1654.  
тРОХи ІНФОРМАЦІї дЛЯ РОЗдУМІВ 

 

Враховуючи науково-популярний характер видання, коро-
тенько переповімо «класичну» версію перебігу Переяславської 
ради 1654 року, нагадавши втім, що нею оперують для виражен-
ня «спущеної згори» суспільно-політичної думки, використову-
ють для так званої ідеологічної боротьби. 

Фактичний матеріал, наведений нижче, ґрунтується в основ-
ному на «статейных списках», тобто тезисному викладі росій-
ського посла В. Бутурліна про перебіг Переяславської ради 
1654 року, й іншого докладного опису подій, що відбувалися під 
час Ради, ми не маємо. 

Отже, шість років тривала Національно-визвольна війна ук-
раїнського народу під проводом Богдана Хмельницького проти 
панування Польщі в Україні. У ході війни влада чужоземної поль-
сько-литовської держави — Речі Посполитої в Україні була пова-
лена, сформувалася Українська Гетьманська держава на чолі з 
Богданом Хмельницьким. Але Польща всіляко намагалася повер-
нути Україну. 

Ще в 1648 році, розпочинаючи війну, Богдан Хмельницький 
шукав союзників. Першим, до кого він звернувся, був кримський 
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хан. через нього Богдан Хмельницький намагався заручитися 
підтримкою туреччини, прагнув встановити тісні контакти і з ва-
салами султана — Молдавією, Волощиною, Семиграддям. 

Природним було й прагнення встановити союзні відносини 
з єдиновірною Московією, яка неодноразово вела, хоч і невдало, 
війни з Польщею. Спроби вступити в переговори з царським уря-
дом робилися вже наприкінці першого року Визвольної війни. 
Після блискучих перемог над військовими силами Речі Посполи-
тої Богдан Хмельницький у грудні 1648 року прибув із козацьким 
військом до Києва. тут він мав раду з представниками вищого 
київського православного духовенства. Українські церковні 
ієрархи, гетьман і старшина дійшли висновку, що необхідно звер-
нутися до Москви за військовою та дипломатичною допомогою. 
Єрусалимському патріарху Паїсію, який їхав через Київ до Мос-
кви, доручили просити московського патріарха вплинути на царя, 
щоб той в інтересах православної віри допоміг Україні в її війні 
з католицькою Польщею. Необхідно було переконати царя не до-
тримуватися умов Поляновського мирного договору з Польщею 
1634 року, що підтверджував деулінське перемир’я 1619 року, за 
яким Москва віддала Речі Посполитій Смоленські, чернігівські 
та Новгород-Сіверські землі. 

Разом із Паїсієм відрядили до Москви козацького полковни-
ка Силуяна Мужиловського. Він отримав докладну інструкцію, 
що містила кілька альтернативних пропозицій. Передбачалося, 
що Мужиловський буде ті тези викладати послідовно — згідно з 
рішеннями царя. Якщо цар погодиться на союз із Україною, то 
просити його вислати військо проти Польщі. Коли ж цар не за-
хоче порушити договір, запропонувати йому зайняти москов-
ськими військами українські сіверські міста, визволені від поля-
ків у ході боїв. Ці землі вже контролювалися козаками і не 



22

підлягали Речі Посполитій. Козацька армія таким чином забез-
печувала б собі тили. 

Міг бути запропонований іще один варіант військових дій без 
відвертого розриву «мирного договору» — послати донських ко-
заків в Україну. Щодо польського уряду, то можна буде вдатися 
до традиційного пояснення — донці вчинили так «самовільно, 
без царського указу». У разі ж коли цар узагалі відмовить Україні 
у військовій допомозі, то просити хоча б дипломатичної підтрим-
ки. Бажаний був би такий дипломатичний демарш щодо поль-
ського уряду: «Нехай Пани-Рада (тобто Сенат) на Військо Запо-
розьке не наступають і в православній вірі їм насилування не 
чинять, бо як вони й далі будуть чинити їм утиски у вірі, як перед 
тим, то царській величності за православних своїх одновірців не 
вступитися і не постоятися не можна». 

Цар не надав Україні ні військової, ні дипломатичної допомо-
ги. Попри те що Москва мала велике бажання взяти реванш за 
нещодавно завдані їй Польщею поразки, вона з огляду на своє 
непевне тогочасне внутрішнє і міжнародне становище не нава-
жилася розірвати договір, тому й зайняла очікувальну позицію.
Утім,  контактів з Богданом Хмельницьким не перервала. Із Моск-
ви в Україну було направлено посольство на чолі з Григорієм 
Унковським — для вивчення ситуації. Московське посольство 
перебувало в гетьманській резиденції — чигирині з 13 березня 
по 22 травня. Взагалі за період з 1649-го до початку 1654 року в 
Україні побувало 13 посольств із Москви. Водночас з України 
також вирушали посольства до Москви. 

Богдан Хмельницький і далі намагався схилити Москву до 
війни з Польщею, на кожному етапі переговорів виступав із про-
позицією: Москва надає військову допомогу Україні для про-
тистояння польському наступу, а за це Україна приймає протек-
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торат Московської держави. Після Зборівського договору з 
Польщею у 1619 році (на що Богдан Хмельницький змушений був 
піти внаслідок сепаратної угоди кримського хана з королем) 
гетьман активніше веде переговори щодо московської допомоги. 
Він вдається до обіцянок навернути кримського хана під царський 
протекторат і в той же час повідомляє, що хан кілька разів закли-
кав гетьмана іти разом на Москву. Український гетьман відкинув 
цю пропозицію, проте він давав зрозуміти царю, що коли той 
зволікатиме з допомогою Україні, то можлива і така небезпека 
для Москви. 

У 1651 році через порушення поляками Зборівського догово-
ру відновилася українсько-польська війна. Водночас почали псу-
ватися і московсько-польські відносини. У Москві в лютому 
1651 року відбувся Земський собор, на якому духовенство з пат-
ріархом і бояри дали свою згоду взяти гетьмана з Військом Запо-
розьким під царський протекторат. Але якихось реальних кроків 
зроблено не було. 

Невдала для козаків Берестецька битва 1651 року через не-
вірного союзника — кримського хана призвела до Білоцерків-
ського договору, який значно урізав навіть Зборівські умови 
1649 року. 

А військові дії тривали. Виснаження українського народу 
дійшло краю. Міста були зруйновані, ніякої допомоги ззовні не 
було. 22 квітня 1653 року до Москви прибуло нове посольство від 
Богдана Хмельницького — Кіндрат Бурляй і Силуян Мужилов-
ський. Вони знову повторили прохання козацького гетьмана 
виступити на захист України, прийняти її «під високу руку» і по-
слати на допомогу військові сили. 

Однак цар спочатку вдався до дипломатичних консультацій 
з урядом Речі Посполитої. 30 квітня до Варшави прибуло посоль-
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ство у складі князя Бориса Рєпніна-Оболенського, окольничого 
Богдана Хитрово, дяка Посольського приказу Алмаза Іванова з 
листом до польського короля. Перед королем була поставлена 
вимога замиритися з козаками, повернути їм права і привілеї 
згідно із Зборівським договором, скасувати Брестську церковну 
унію 1596 року. Польський уряд відповів рішучою відмовою. тоді 
посли заявили: «Государь о тех делах более тєрпеть не будет и о 
подобных неправдах велит писать в окрестные государства». 

1 жовтня 1653 року царський уряд скликав Земський собор, 
на якому окрім бояр були присутні представники дворянства, 
духовенства, царські чиновники, представники міст, купецтва, 
селянства, стрільців. Учасники собору, опрошені «по чинам, 
порознь» висловилися за рішення: «Гетьмана Богдана Хмель-
ницького і все Войсько Запорожское з городами и землями 
принять». 

В Україну відправили посланників — стольника Р. Стрешнєва 
і дяка М. Бредихіна, які мусили виконати традиційну функцію 
дипломатичних відносин, що зберігається досі: підготувати на-
лежні умови для зустрічей на високому державному рівні. Вони 
привезли повідомлення про те, що цар висилає в Україну високе 
посольство «Бутурлина с товарищи», щоб урочисто оголосити 
про перехід України під царський протекторат, а також про 
царський указ «о ратных людей сколько к ним на помочь по-
слать». Стрешнєв повідомив Богдана Хмельницького про місце 
з’єднання військових сил Московської держави і козацьких пол-
ків та про умови їх забезпечення. 

Стрешнєв і Бредихін просили гетьмана сповістити полков-
ників і «начальних людей» про посольство Бутурліна. Гетьман 
запевняв, що він розішле «листи» в усі міста, закликаючи полков-
ників, сотників, отаманів, козацтво з’їжджатися до Переяслава. 
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9 жовтня 1653 року у виконання рішення Земського собору 
московський уряд посилає в Україну надзвичайну дипломатичну 
місію — велике посольство у складі ближнього боярина і наміс-
ника тверського В. В. Бутурліна, околичного намісника муром-
ського І. В. Алфер’єва, думного дяка Л. д. Лопухіна. Кожен член 
посольства мав свій почет: Бутурлін сім стольників, одного стряп-
чого, трьох дворян; Алфер’єв — стольника, стряпчого і чотирьох 
дворян; Лопухін — стольника. Посольство супроводжували го-
лова московських стрільців — Артемон Матвеєв, три сотники, 
двоє товмачів (перекладачів) і 200 стрільців. При місії було й мос-
ковське духовенство: архімандрит Прохор, протопоп Андріян, 
священик Іоан і диякон. Вони їхали зі своїми іконами, хрестами 
і хоругвами, везли із собою царську ікону «Спасов образ». 

23 жовтня 1653 року цар Олексій Михайлович у Москві в 
Успенському соборі Кремля велів «объявить войску идти войной 
на недруга земли русской и веры православной — короля Речи 
Посполитой и Литвы — Яна Казимира». 

1 листопада посольство опинилося в Путивлі й у цьому при-
кордонному місті перебувало майже два місяці. чекали повер-
нення Богдана Хмельницького з місць бойових дій. треба було 
з’ясувати, яке саме місто буде обрано для зустрічі і проведення 
всіх офіційних церемоній і переговорів, присяги, вручення 
царської грамоти, клейнодів — регалій для гетьмана і Запорозь-
кого Війська, подарунків. Москва хотіла, щоб це відбулося най-
урочистіше, тому воліла, щоб був обраний Київ. А Богдан Хмель-
ницький, навпаки, як зазначає український історик О. Оглоблін, 
прагнув ділових переговорів і тому відмовився від Києва, щоб 
уникнути неминучих тут урочистостей. до того ж Києву загро-
жувала військова небезпека з боку Литви. І ще мало значення, 
мабуть, те, що в Києві перебували вищі ієрархи православного 
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духовенства та українська шляхта, які в той час були в опозиції 
до гетьмана. Отже, Богдан Хмельницький обрав Переяслав, місто 
за дніпром — центр Переяславського полку з численним насе-
ленням і розвинутою торгівлею. Як і більшість великих міст в 
Україні, в той час Переяслав був також і фортецею, тут зосере-
джувалася українська армата з пороховим запасом. Життя Бог-
дана Хмельницького здавна було пов’язане з Переяславом, тут 
він оженився вперше з Ганною Сомківною. Переяславський пол-
ковник був довіреною особою гетьмана, згодом його родич — зять 
Павло тетеря. Московське посольство, дочекавшись додаткових 
інструкцій від царського уряду, а також нової хоругви для гетьма-
на (перша пошкодилася в дорозі), в останніх числах грудня ви-
рушило з Путивля до Переяслава. 

31 грудня воно прибуло туди. За п’ять верст од міста посоль-
ство зустрічали переяславський полковник Павло тетеря із сот-
ником та отаманами і 600 козаків. Посли зупинилися на подвір’ї, 
де містився «Посольський дім». 

Богдан Хмельницький перебував ще в чигирині. Він був зай-
нятий похороном сина тимоша, а потім не міг вчасно дістатися 
до Переяслава через ненадійність криги на дніпрі. 6 січня ввечері 
він уже був у Переяславі, вслід за ним приїхали писар Іван Ви-
говський та інша генеральна старшина — обозний, суддя, осаву-
ли, а також полковники з полковою старшиною, сотниками і 
отаманами. Відбулася перша зустріч гетьмана з московськими 
послами, неофіційна, на бажання гетьмана, в приміщенні Бутур-
ліна. З’ясували порядок церемоніалу та офіційних зустрічей: 
вранці 8 січня проведуть таємну раду в Богдана Хмельницького 
з козацькою генеральною старшиною і полковниками, далі посли 
оголосять царську грамоту, після чого знову відбудеться стар-
шинська рада і нарешті — фінальна переяславська акція — при-
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сяга в церкві гетьмана Богдана Хмельницького зі старшиною. 
А потім стольники і дворяни проїдуть українськими містами 
і приймуть присягу від українського населення. 

Однак старшинська рада, яка ухвалила прийняття царської 
протекції, внесла корективи, що ґрунтувалися на демократичних 
засадах і звичаях козацтва та його історичному досвідові. Вирі-
шено було зібрати народ на раду. Після першої старшинської 
наради 8 січня о другій годині дня несподівано для послів закли-
кали на загальновійськову генеральну раду, б’ючи в тулумбаси, 
щоб, як записано в «Статейному списку» Бутурліна, «на собрание 
всего народа слышать совет о деле, хотящем совершитися». Пос-
ли на цій раді присутніми не були. 

Опис Переяславської ради маємо у «Статейному списку», тоб-
то звіті В. В. Бутурліна царю, що насичений подробицями, забарв-
лений риторичними прикрасами, хоча на Переяславській раді 
Бутурлін не був присутній і про її хід дізнався від інших. Прото-
кольного документального запису про неї не існує. Взагалі щодо 
статейних списків, що складалися послами, посланниками, аген-
тами московського уряду і які зосереджувалися потім у Посоль-
ському приказі в Москві, то їх об’єктивність і правдивість поста-
вили під сумнів уже сучасники. 

Саме так, щоправда досить експресивно, щодо московських 
дипломатичних урядовців та їхніх специфічних документів ви-
словився піддячий Посольського приказу Г. Котошихін, який 
емігрував до Швеції: «Пишут они в статейних списках не против 
того, как говорено, а прекрасно виставляючи свой разум на об-
манство, через чтоб достать у царя себе честь й жалованье боль-
шое; и не срамляются того творити, понеже о том, кто на них 
может о таком деле объявить. для чего так творят? для того: 
російского государства люди природою своєю спесивы, и не-
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обычные ко всякому делу, понеже в государстве своем наученія 
никакого добраго не имеют и не приемлют, кроме спесивства, 
и безстыдства, и ненависти, и неправды». 

Бутурлінський звіт царю, який грішить неповнотою, а в де-
яких місцях неточністю, був розтиражований у безлічі радян-
ських видань, особливо останніх десятиріч. Він відомий нам та-
кож і з підручників історії СРСР (історія України, як ми знаємо, 
довгий час у навчальних закладах України не викладалася). 

На Раді в Переяславі Богдан Хмельницький з’явився під 
гетьманським бунчуком в оточенні генеральних старшин і пол-
ковників. У своїй промові, змалювавши вкрай тяжкий стан Ук-
раїни, у якому вона опинилася після шестирічної виснажливої 
кривавої війни, продовжити яку погрожувала Польща, він сказав, 
що єдиний порятунок — це піддатися під захист сильної держа-
ви з тим, щоб одержати від неї військову допомогу — туреччини, 
Кримського ханства чи християнського православного царя. За-
кінчив свою промову гетьман такими словами: 

«А буде хто з нами не згоден тепер, куди хоче вільна дорога». 
Учасники Переяславської ради — старшина усіх рангів, козаки і 
міщани висловились: «Волим під царя московського православ-
ного». 

Гетьман і старшина з’явилися на «съезжему» дворі, де меш-
кали московські посли. там і відбулася офіційна аудієнція з по-
сольством. Посли вручили царську грамоту Богдану Хмельниць-
кому, який і передав її генеральному писарю Івану Виговському, 
а той зачитав «всем людям явно». У грамоті говорилося, що цар 
«велел принять под свою высокую руку гетмана Богдана Хмель-
ницкого й все Войско Запорожское с городами и землями и будет 
вспомоществовать им протів недругов ратными людьми». Після 
того Богдан Хмельницький і Бутурлін обмінялися промовами. 
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Потім мала відбутися присяга. У зв’язку з церемонією прися-
ги гетьмана і старшини в церкві виникли серйозні ускладнення. 
Гетьман, який прибув у кареті з послами до Успенської соборної 
церкви, поставив вимогу, щоб царські посли присягнули від імені 
царя Олексія Михайловича в тому, що він не видасть їх поль-
ському королю, не порушить їх прав і вольностей і надасть на їх 
маєтності свої грамоти. 

Царські посли категорично відмовилися присягти за царя: 
тільки піддані присягають царю — «чинят веру царям». А цар 
«учнет их держати в своем государском милостивом жалованьи 
и призрении», тобто гетьман і старшина повинні покладатися 
на «царское милостивое слово. А царь и от недругов их в обо-
роне и захищеним будет держать, и вольностей от них не оты-
мет, и маетностями им чем хто владеет, пожалует им владеть 
по-прежнему». 

Гетьман відповів, що бажає поговорити про це з полковника-
ми і з «усіма людьми» і вийшов з церкви. Він вирушив до двору 
переяславського полковника тетері і там довго розмовляв з пол-
ковниками та іншою старшиною, а духовенство, посли чекали в 
церкві. Нарешті прибули переяславський і миргородський пол-
ковники Павло тетеря та Григорій Сахнович-Лісницький і по-
вторили вимогу Богдана Хмельницького. Але посли стояли на 
тому, що «непристойно за государя присягати подданным». Пол-
ковники аргументували свої вимоги тим, що при укладанні угод 
козаків з польським королем присягали від його імені коронні 
гетьмани, «пани-рада» (тобто сенат). Московські посли вдалися 
до іншої мотивації: королі польські «не самодержавцы, не хранят 
присяги своей, а государское слово переменно не бывает». (далі 
побачимо, наскільки ця заява московських послів про твердість 
царського слова була далекою від істини.) Однак козацькі пол-
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ковники тетеря та Лісницький заявили, що «гетьман і вони дають 
у тому віру, але козаки не вірять; сії останні домагаються прися-
ги за государя». На що була різка заява: цар «изволил принять их 
под свою високую руку по их челобитью, и им надлежит помнить 
сію милость великого государя, следует служить ему и всякого 
добра желать, Войско Запорожское к вере привести, а незнающих 
людей от непристойних речей унимать». Бояри намагалися 
нав’язати козацтву ті принципи, на яких тримався московський 
лад: цар стоїть над правом, кожен акт царя — це ласка, «пожалу-
вання», і в нього не може бути рівноправних стосунків із людьми. 
такі поняття були чужими для світогляду українців, сформова-
ного відповідно до західноєвропейських конституційних норм. 

Богдан Хмельницький і козацька старшина вперше відчули, 
що це означає — абсолютистська царська держава. Але вони по-
кладали великі надії на допомогу Москви у війні з Польщею і, 
щоб не зірвати переговорів, змушені були припинити дискусію і 
погодитися на односторонню присягу. У соборній церкві зібра-
лося московське та українське духовенство — архімандрит Про-
хор, переяславський протопоп Григорій зі священиками та дия-
конами усіх переяславських церков для проведення служби на 
честь урочистого обряду присяги. Присягали на Євангелії 
гетьман, генеральні старшини, полковники, сотники та ще кілька 
десятків делегатів від різних полків. 

Після присяги гетьман із послами в кареті, а старшина і пол-
ковники пішки дісталися знову до «съезжего двору». там відбу-
лося урочисте вручення гетьманові надісланих царем клей-
нодів — булави, прапора із дорогоцінних тканин, хутра, ферезеїв 
(каптанів) і шапок. Старшину, окрім іншого, наділили царськими 
дарунками — соболями. ті представники старшини, які зігнору-
вали Переяславську раду, заявляли потім, що вони не хочуть 
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продаватися та йти в неволю «за царських котів», маючи на увазі 
соболині шкурки. 

Наступного дня присягали сотники, осавули і козаки Переяс-
лавського полку. Щодо міщан Переяслава, то серед них виявилася 
опозиція. Не всі вони погодилися присягати, декого силою гнали 
до церкви. Хворого переяславського війта (урядник магістрату) 
принесли до церкви на ліжку, наступного дня він помер. 

Не було в Переяславі представників Запорозької Січі. Не при-
їхав до Переяслава славетний Іван Сірко. Не присягнули уман-
ський (Йосип Глух) і брацлавський полковники. 

Категорично не прийняв ідею Переяславської ради полковник 
Іван Богун, якого вважали після Богдана Хмельницького козаць-
ким стратегом номер один. Як писав до польського короля ко-
ронний обозний Андрій Потоцький, Іван Богун із тих козаків, для 
яких «найвища державна рація — щоб не бути ні під вашою ко-
ролівською милістю, ні під царем». 

«Статейним списком» Бутурліна був закладений початок мос-
ковської версії міфа, легенди про Переяславську раду. Бутурлін 
зображує картину нібито масовості Переяславської ради, всена-
родного рішення: «весь народ», «собралось великое множество 
всяких чинов людей», у церкві було «всенароднеє множество 
мужского й женского полу» і т. ін. В «Історії України-Руси» (т. IX) 
Михайло Грушевський подає знайдені ним в архіві іменні списки 
тих, хто присягав у Переяславі: гетьман Богдан Хмельницький і 
генеральна старшина — писар Іван Виговський, судді — Самійло 
Богданович-Зарудний і Федір Лобода; обозний Коробка, оса-
вули — Місько і Павло Яненки; полковники: чигиринський — 
трушенко, черкаський — Пархоменко, канівський — Стародуб, 
корсунський — Гуляницький, білоцерківський — Половець, 
київський — Пішко, чернігівський — Пободайло, ніжинський — 
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Іван Золотаренко, прилуцький — Воронченко, миргородський — 
Лісницький, полтавський — Пушкар, переяславський — тетеря. 
В наступні дні до них приєдналися полковники: кропивен-
ський — джалалій і кальницький — Іван Федоренко (колишній 
наказний полковник). 

Крім полковників, присягу від полків приймали 8—10 січня 
полкова старшина — обозний, осавул, хорунжий, а також сотни-
ки і представники рядового козацтва. Отже, від Переяславського 
полку прийняли присягу, крім полкової старшини, ще й 14 сотників 
і 37 козаків; від чотирьох полків — чигиринського, Корсунсько-
го, Канівського, Ніжинського, крім старшини, всього 26 козаків, 
а від Кропивенського — 5 козаків, Гетьманського полку — один 
сотник, два козаки. Від інших полків ніхто з козаків не прибув до 
Переяслава. А від полків Уманського, Паволоцького й Кальниць-
кого взагалі нікого не було. таким чином, полкової старшини 
присягнуло 37 чоловік, сотників — 97, решта — козаки, шляхта, 
духовенство, міщани. 

Разом лише 284 особи прийняло присягу в Переяславі й, оче-
видно, були учасниками Переяславської ради як представники 
козацького середовища. до них слід додати якусь кількість пере-
яславських міщан — чоловіків. Жінки в Україні не брали участі 
в радах і не приймали присяги. 

Хмельницький і старшина, не задовольнившись «царським 
словом» і туманними запевненнями послів, заявили, що вони 
бажають вести переговори з царем і добитися від нього договір-
них гарантій і зобов’язань. Керівники Української держави навіть 
зажадали від послів письмових підтверджень їхніх словесних за-
певнень і обіцянок. 12 січня до московських послів прийшли ге-
неральний писар Виговський, військовий суддя Богданович-За-
рудний, полковники тетеря і Лісницький та інша старшина 
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з вимогою видати лист «за своєю рукою, щоб вольностям, і пра-
вам, і маєтностям бути як колись», оскільки вони, посли, наділені 
високими повноваженнями. Старшини пояснили, що лист їм не-
обхідний для того, щоб повідомити народ, на яких умовах прий-
мається царський протекторат, «кожному полковникові 
необхідно буде його показати, коли він приїде у свій полк». Коли 
такий «лист не буде виданий, то не можна буде послам їхати в 
місто приймати присягу, оскільки “усім людям в містах буде 
в сумнів”». Старшина справедливо вважала, що неможливо при-
мусити український народ, який внаслідок кількарічної війни 
звільнився від іноземного панування, присягати царю невідомо 
за що і на яких умовах. 

та Бутурлін і на цей раз відмовився дати листа за своїм під-
писом, пославшись на те, що українці можуть вислати послів до 
Москви «бити челом» про свої «вольности». 

так описав хід переговорів у Переяславі боярин Бутурлін у 
своєму «Статейному списку». деякі дослідники на основі інших 
історичних даних висловлювали припущення, що він у своєму 
урядовому звіті, може, й приховав якісь речі, зокрема про свою 
позицію щодо підтвердження прав і вольностей України. 
Царський посол робить акцент на тому, що він боронив престиж 
царя перед новими підданими, рішуче відмовившись присягати 
іменем царя. Бутурліну «с товарищи» царський уряд поставив в 
особливу заслугу в їх місії те, що вони зуміли умовити гетьмана 
зі старшиною відступитися від своїх вимог щодо присяги від 
імені царя. Насправді московські посли все ж таки змушені були 
піти назустріч наполегливим вимогам гетьмана та старшини і 
дати усно запевнення й обіцянки від імені царя, що, можливо, 
мало характер своєрідної присяги, як про це свідчить козацький 
літописець Самійло Величко (1720), — «з таким монаршим под 



34

клятвою словом і упевненням», а також очевидець подій — киє-
во-печерський чернець Макарій Криницький — «присягли на-
взаєм посли». В обіцянках послів був один важливий момент. 
У Переяславі посли запевнили, що будуть затверджені не лише 
«всі права і вольності» українців, одержані від польських королів 
у результаті військових і дипломатичних перемог з козацтвом, а 
й додаткові пільги. Богдан Хмельницький 17 лютого 1654 року, 
надсилаючи листа до царя, в наказі своїм послам повторив слова 
Бутурліна, що «царь большими вас свободами, державами й доб-
рами пожалует, паче королей польских». 

Генеральний писар Виговський теж нагадував українським 
послам обіцянку московських послів, дану в Переяславі. Однак 
головним у тодішній ситуації було те, що козацькі старшини на 
чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким турбувалися про по-
дальшу долю Української держави, прагнули захистити її само-
стійність і автономні права міждержавним договором. І, безпе-
речно, їх дуже непокоїло, що повноважні московські посли 
в Переяславі відмовились укласти такий договір. 

Під час переговорів і розмов у Переяславі українська сторона 
вперше висловила деякі умови майбутнього договору з Мос-
ковською державою, поки що дуже узагальнені: Україну, її 
«гетьмана Богдана Хмельницького і Військо Запорозьке поль-
ському королю не видавати, і за них стояти, і вольностей не по-
рушувати». Поняття «непорушні вольності» передбачало збе-
реження того самостійного устрою, який здобула Україна, 
позбувшись залежності від польського короля. Застерігалося про 
неможливість порушувати соціальну і станову структуру ук-
раїнського суспільства, його внутрішній військовий лад. Стави-
лася вимога надати підтверджувальні царські грамоти власникам 
маєтностей різного стану в Україні. У Переяславі Богдан Хмель-
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ницький зі старшиною обумовлювали 60-тисячний реєстр Запо-
розького Війська, тобто визначався кількісний склад збройних 
сил України. Йшлося і про утримання козацької армати, а також 
ще про одне дуже принципове питання — збирання податків 
самими українцями. 

13 січня гетьман зі старшиною і послами приїхав до Бутурлі-
на; після короткої промови Богдан Хмельницький передав лист 
цареві Олексію Михайловичу з подякою за те, що прийняв їх під 
свою протекцію, і в той же день гетьман і генеральний писар Іван 
Виговський виїхали до чигирина. 

14 січня 1654 року Бутурлін, діставши від гетьмана список 
міст і містечок, що були під владою Війська Запорозького і яких 
налічувалося 177 (селяни не присягали), роздав царські подарун-
ки старшині, розпрощався і виїхав до Києва, Ніжина і чернігова 
приймати присягу. Не всюди і не всі згодилися присягати. Київ-
ське духовенство на чолі з митрополитом Косовим і шляхта від 
присяги відмовилися. Боярин, прийнявши присягу від ніжинців 
та чернігівців, повернувся до Москви. Московські урядовці про-
довжували приймати присягу в інших українських містах, хоча в 
ряді міст проявилася опозиція і протистояння, наприклад у чор-
нобилі на Київщині. У полках Полтавському і Кропив’янському 
царських урядовців навіть побили киями. 

Український історик Ю. А. Мицик нещодавно знайшов у 
краківських архівах листи свідків подій, написані на початку 
1654 року. Один із цих свідків у двох листах повідомляє адреса-
тові: «Сповіщаю, що Кропив’янський та Полтавський полки 
відірвалися від Хмельницького і відмовилися присягати мос-
ковському цареві... Між простими людьми виникли значні заво-
рушення...». «У чорнобильців, і тож дуже небагатьох, ґвалтом 
взяли присягу; тамтешні міщани, нерадо прийнявши московитів, 



роз’їхалися по різних містах і містечках, не присягали і присяга-
ти не хочуть. Вони заявили, що швидше помруть, ніж будуть 
присягати московському цареві, і твердо стоять на цьому...» «Ки-
яни теж цьому були противні і не хотіли йти до церков, але їх 
наче бидло гнали козаки до присяги... Вони ж під час присяги не 
називалися своїм іменем, що було дано їм при хрещенні, а після 
присяги дуже її лаяли... Митрополит не дозволив присягати, і 
отець архімандрит, і все духовенство... Гадяцький і Брацлавський 
полки не хотіли зноситися з Хмельницьким і не хотіли їхати на 
цю присягу до Переяслава, і серед тієї України стався розкол». 

Отже, взагалі в природі не існувало ні Переяславської угоди, 
ні переяславського договору 1654 року. Відбулася в 1654 році тіль-
ки нечисленна Переяславська рада, яка скоріше мала репрезен-
тативний, декларативний характер. Ніякої юридично-правової 
сили в неї не було. Відбулася також однобічна присяга гетьмана, 
частини старшини, козацтва та міщан. У Переяславі український 
уряд не одержав жодного офіційного документального акта, який 
би визначав умови об’єднання двох держав, жодної письмової 
гарантії виконання царським урядом усних запевнень москов-
ських послів. 

тому стає зрозумілим, чому гетьман Богдан Хмельницький зі 
старшиною виявили таку енергійну і наполегливу ініціативу в 
укладанні міждержавного договору з Москвою. Вони прагнули 
узаконити суверенітет Української Гетьманської держави, приму-
сити царський уряд взяти на себе зобов’язання, які б гарантува-
ли незалежність України і здійснення рівноправного, передусім 
воєнного союзу з Московською державою, надання Україні вій-
ськової допомоги перед небезпекою ворожого вторгнення. 

Слід наголосити, що Рада була не єдиною подією, яка супро-
водила тогочасні українсько-російські відносини. 
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НАРОдЖеННЯ ЛеГеНди.  
XVIII — І ПОЛОВиНА ХІХ СтОЛІттЯ  

Для нас цей період цікавий передусім тим, що саме тоді фор-
мувались як сучасна картина українсько-російських відносин 
середини 50-х р. ХVІІ століття, так і весь комплекс ідей та кон-
цепцій, що застосовувалися для їх розгляду. 

Уперше події та документи українсько-російського зближен-
ня стали частиною політично-правових концепцій на початку 
XVIII століття. Раніше, як уже зазначалося, у XVII столітті, для 
сучасників це зближення було рядовою зовнішньополітичною 
подією. Ставилися до неї, звичайно ж, по-різному, але у будь-
якому разі не надавали якогось виняткового значення. Людям тих 
поколінь української еліти, до яких належали Самовидець, 
С. Величко і Г. Грабянка, — просто не спало б на думку використа-
ти якусь із подій українсько-російського зближення 1653—
1655 рр. для створення правової чи політичної концепції. для них 
воно ще не було аж такою знаковою подією, щоб застосовувати 
його для ствердження чи спростування певних суспільно- чи 
політично-актуальних подій або процесів. 

Зміни в політичному становищі України, які зробили можли-
вим до вжиткового політичного застосування українсько-росій-
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ське зближення 1653—1655 рр., сталися за часів і відразу після 
гетьманування Івана Мазепи. Передусім відбувається зміна по-
колінь в українській політичній еліті, що зробило переворот у 
тогочасній українській політичній культурі. друга обставина, хоч 
і не менш масштабна, є надзвичайно трагічною для України — це 
Полтавська катастрофа 1709 року. 

Уперше з концепцією про українсько-російське зближення 
1653—1655 рр. знайомимося в «Конституції» та «Виводі прав Ук-
раїни» Пилипа Орлика. Розроблена ним концепція фактично 
стала основою для створення всіх інших, у яких використовува-
лися сюжети українсько-російських відносин цього періоду. так, 
у «Виводі прав України» читаємо: «По довгій, кривавій війні віч-
ної пам’яті найхоробріший гетьман Хмельницький визволив  
з-під польської кормиги пригнічену козацьку націю. Саме він 
утворив із України незалежне князівство і вдовольнився титулом 
гетьмана Війська Запорозького, і син його перейняв це по нім у 
спадку й Стани названого князівства по смерті його обирали далі 
своїх князів, і ніяка держава не присвоювала собі права проти-
витися цьому... Але найсильнішим і найнепереможнішим аргу-
ментом і доказом суверенності України є урочистий союзний 
договір, укладений між царем Олексієм Михайловичем з одного 
боку та гетьманом Хмельницьким і Станами України з другого». 

Цей документ, поява якого викликана боротьбою за збере-
ження незалежності України, що в 1710—1711 рр. точилася на 
міжнародній арені, має передусім значення зовнішньополітичне. 
Існувала нагальна потреба дати відсіч ідеологічним закидам, що 
робилися проти цієї незалежності. Як бачимо, основним елемен-
том українсько-російських відносин Пилип Орлик вважає до-
говір 1654 року. тобто сам факт укладення Україною міжнародних 
угод є, на думку автора, незаперечним доказом її суверенітету й 
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незалежності. У документі наведені також договори з кримським 
ханом та шведським королем. Автор, безперечно, мав намір на-
голосити на тому, що, згідно з цим договором, російська держава 
жодних прав на Україну не має. Він також наголошує, що Москва 
цей договір порушила мало не відразу після ухвалення. 

Ще Пилип Орлик зіштовхнувся з тим, що серйозні претензії 
на українську незалежність та їх обґрунтування можуть бути не 
лише з боку трактування прямих міжнародних угод. Найпоши-
реніші з них: по-перше, українці самі зреклися свого сувереніте-
ту і незалежності, по-друге — Україна ніколи не мала ні того, ні 
другого, а право посідання України Москвою делегувала якась 
інша держава (Річ Посполита). 

Приводом для таких закидів, на думку Пилипа Орлика, була 
поведінка Івана Брюховецького, який «вчинив так, що царя при-
знано за протектора козаків». тобто зречення суверенітету було 
пов’язано винятково з його діяльністю. Але: «...річ відома, що це 
зречення не касує ні в чому прав України, бо гетьман не міг да-
рувати того, що належало Станам», тобто посідання російською 
державою України є звичайним насильством. тобто українсько-
російські відносини втрачають правовий характер. тож, «які б 
великі не були московські насильства, вони не дають ніякого за-
конного права москалям на Україну».

Щодо делегування прав з рук іншої держави, то, на думку 
Пилипа Орлика, жодна з держав на час українсько-російського 
зближення 1653—1655 рр. не мала на це ні прав, ні можливостей. 
Адже вона тоді була вже незалежною як de jure, так і de facto, 
оскільки з нею підтримували дипломатичні відносини мало не 
всі європейські держави. Ще раз вдамося до цитати: «Зрештою, 
коли, як то дехто твердить — хоч таке твердження зовсім фаль-
шиве, — що Його Царське Величество придбав собі від поляків 
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якесь право на Україну, то це право не може бути ні чим іншим, 
як правом опіки, бо поляки ніколи не мали іншого, тож і не мог-
ли передати більших прав, ніж мали самі, і — більше навіть — на 
які ніколи не претендували. Ось чому Й. Ц. В. не має жодної під-
стави відбирати в України її вольності і привілеї». Всі вищенаве-
дені положення були викладені, правда коротко, також у преам-
булі до «Конституції». 

Взагалі ХVІІІ століття було піком популярності для вжитко-
вого застосування теми українсько-російських відносин 1653—
1655 рр. для української державності його можна назвати століт-
тям боротьби за збереження української незалежності (початок 
ХVІІІ століття) і автономії (решта часу). 

Після того як Пилип Орлик не був обраний гетьманом, ук-
раїнська еліта фактично припинила боротьбу за незалежність. 
Змирившись із тим, що їх країна вже стала частиною іншої дер-
жави, українська старшина продовжувала боротьбу, яка також 
була дуже нелегкою і нерівною, за збереження її автономії. Особ-
ливо ця боротьба загострилась під час скасування інституту 
гетьманства. 

Щоправда, тепер дещо змінюється ідеологічна концепція, у кон-
тексті якої застосовуються сюжети з історії українсько-російських 
відносин середини ХVІІ століття, зокрема задіюються тогочасні 
українсько-російські договори. Передусім докорінно змінилися 
погляди української еліти на саму себе і свою країну. Як ілюстрацію 
наведемо частину політичного памфлета «Разговор Великороссии 
с Малороссией» (1762), автором якого був С. дівович:

Хмельницькій созвав войсько своя и ободря, 
Російському государю себя извѣстил 
ему со всею Украиною поддал и покорил  
и перед россійским боярином Бутурлином 
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В Переяславль тога ж присягнул вічно в том 
Алексѣй Михайлович, самодержець главній 
добровольной поддачи видя мой знак явній, 
Монаршую грамоту волостям доставил, 
Всѣ прежние статьи утвердил и возставил...  
Не тебѣ, а государю твоєму поддалась...  
Не думай, чтоб ты сама была мой властитель, 
Но государ твой и мой общей повелитель. 

ті ж самі ідеї ми простежуємо в трактатах Г. Полетики (депу-
тат від Лубенського полку), що були підготовані ним для Законо-
давчої комісії 1767 року. Назви цих творів дуже промовисті: 
«Сборник прав и привелегий украинского шляхетства», «Записка, 
как Малыя Россия во время владения польського разделена была 
и о образе её управления», «Запись, что Малыя Россия не завоё-
вана, а присоединилась добровільно к России». 

Пилип Орлик сприймав Україну як незалежну державу (хоч 
і з утисками з боку Росії), тому міжнародні договори, взагалі між-
народні відносини, сприймаються як ствердження суверенітету 
і незалежності країни. У сприйнятті ж уже наступного покоління 
української еліти Україна — це вже автономія. Відповідно договір 
виступає як своєрідна гарантія автономії: «тимчасова, прийнята 
ad hoc Переяславська угода ретроспективно набрала характеру 
конституційної хартії, що визначала становище України в Росій-
ській імперії. Хоча вона час од часу зазнавала перегляду в напрям-
ку дальшого обмеження прав Малоросії, але все-таки її вважали 
в принципі законно зобов’язуючою угодою». Взагалі ХVІІІ століт-
тя в історії України досить влучно характеризується як доба ук-
раїнського автономізму. 

епохальним для розвитку української політичної думки та 
історичної науки був, звичайно, твір «Історія русів». для україн-
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ської ідеї він мав таке ж значення, як для російської «история 
государства Российского» М. Карамзіна. для нас важливо пере-
дусім те, що сучасний погляд на українську історію був значною 
мірою сформований саме ним. тож усі українські (і не лише ук-
раїнські) історики та ідеологи ХІХ і ХХ століть розробляли в своїх 
концепціях українсько-російських взаємин 50-х років ХVІІ століт-
тя ту, що її запропонувала «Історія русів». 

досі точно не встановлено, коли з’явилася на світ «Історія 
русів». Ми також не знаємо, хто її автор, але нібито остаточно 
з’ясовано, що ним не міг бути Григорій Кониський. Сучасні до-
слідники вважають, що вона створена після Великої французької 
революції, оскільки і за філософсько-ідеологічним навантажен-
ням, і за лексичними ознаками «Історія русів» належить приблиз-
но до початку ХІХ століття, тобто «Історія русів» найімовірніше 
є сучасницею «истории государства Российского». На це вказує 
також промова, вкладена автором «Історії русів» в уста Павла 
Полуботка. У ній, окрім того, Павло Полуботко називає українців 
і росіян не лише єдиновірними, але й єдиноплемінними. Це свід-
чить про те, що ідея слов’янської єдності, а також одноетнічності 
східнослов’янських народів уже існувала і встигла набути певної 
популярності. 

«Історія русів» подає нам українсько-російські стосунки як 
акт добровільного приєднання України до Російської держави. 
Фактично ми бачимо перед собою картину утворення федерації 
в сучасному розумінні цього поняття. Отож основним елементом 
взаємодії сторін маємо тут угоду 1654 року, що її належить сприй-
мати як конституцію. Як бачимо, йдеться про приєднання Украї-
ни до Росії. Саме так розглядали їх усі українські та російські 
історики й ідеологи ХІХ і ХХ століть. І не буде великим перебіль-
шенням, коли скажемо, що так само розглядають і нині. 



Саме в «Історії русів» вперше викристалізовуються ті елемен-
ти сприйняття українсько-російського зближення 1653—1655 рр., 
які ляжуть в основу його подальшого розгляду. Якщо у поперед-
ників автора «Історії русів» українсько-московський союз 
1654 року зображувався суто як подія військово-політична, то в 
«Історії русів» вона набуває ще й яскраво вираженого ідеологіч-
ного змісту. Умови договору автором викладено коротко і дуже 
приблизно. Найбільшу увагу автор твору приділяє не договору і 
не причинам та обставинам його укладення, а тому, що обидві 
сторони вступали до союзу «як вільний з вільним, рівний з рів-
ним». тобто, на відміну від більш ранніх авторів (Самовидця, 
С. Величка), в «Історії русів» українсько-російському договору 
1654 року було вперше надано сакрального ідеологічного змісту. 
тут не лише стверджується факт наявності договору 1654 року, 
але й подається заздалегідь визначене ставлення до нього. 
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ФОРМУВАННЯ СПРиЙНЯттЯ 
 

Включення українсько-російського договору 1654 року в 
ідеологічний обіг російської державності мало вирішальний 
вплив як на суспільну свідомість, так і на українську й російську 
історіографію. 

Головною передумовою виникнення проблеми договору 
1654 року було насильницьке приєднання Росією в кінці XVIII сто-
ліття більшості українських земель. Консолідація України, хоч і 
насильна, через здійснення експансії на її терени іншої держави 
наражає імперську державу на небезпеку виникнення потужно-
го українського сепаратизму. Ми не казатимемо тут про всі захо-
ди, що до них вдавалася Російська імперія (пізніше СРСР), аби 
відвернути для себе цю небезпеку. Зупинимося докладніше на 
аспекті ідеологічному, оскільки саме він стосується розгляду 
українсько-російського зближення 1653—1655 рр. 

Першим заходом, що спричинив виникнення пов’язаної про-
блеми з договором, є створення історико-ідеологічної теорії іс-
торичного розвитку східнослов’янських народів. Народилася 
вона в праці М. Карамзіна «история государства Российского». 
Основним елементом історії Росії стала історія російської дер-
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жавності, а точніше — правлячої династії. Найкраще характеризує 
цей твір те, що автор присвятив його імператору Олександру I, 
завершуючи посвяту словами: «история народа принадлежит 
царю». Населення Росії (слов’янське) подавалось як щось етнічно 
монолітне, неподільне, від початку династії Рюриковичів до во-
царіння Романових. таким чином, історія династії в цій схемі 
дорівнювала історії держави, а та, у свою чергу, — історії наро-
ду. Усе, що в цю схему не вкладалося, фактично для російської 
історії не існувало. З цього приводу слушно зауважив 
М. С. Грушевський: «Вона (російська історія. — С. Ш.) починаєть-
ся з передісторії Східної Європи... потім іде мова про розселення 
слов’ян, сформування Київської держави; історія її доводиться 
до другої половини XII століття, потім переходить до великого 
князівства Володимирського, від нього, в XIV столітті, до князів-
ства Московського, — простежується історія Московської держа-
ви, потім Імперії. А з історії українсько-руських і білоруських 
земель, що лишилися поза границями Московської держави, ча-
сом беруться деякі важніші епізоди (як держава данила, сформу-
вання Великого князівства Литовського і унія з Польщею, цер-
ковна унія, війни Хмельницького), часом не беруться зовсім, а в 
кожнім разі з прилученням до Російської держави сі землі пере-
стають бути предметом сеї історії». 

держава, династія і народ сприймались як щось постійне, не-
змінне упродовж свого існування, — позаісторичне. таким чином, 
Україна і українці в цій схемі не існували і не могли існувати. 
Хоча б тому, що більшість російських істориків не визнавала, а 
офіційна пропаганда прямо заперечувала, аж до XX століття, іс-
нування українського народу. Українсько-московське зближення 
1653—1655 років сприймалося тут як один із епізодів «собирания 
земель» Київської Русі, яку вважали вотчиною Рюриковичів. 
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Водночас Україна в складі Російської імперії виступала як 
колонія. тому її історія, звісно ж, аж ніяк не могла перебувати в 
центрі уваги істориків метрополії. Українсько-московський до-
говір 1654 року теж не є винятком із правила. Як результат — і ук-
раїнська, і російська історіографія розглядали договір переважно 
в ідеологічній площині, що протягом тривалого часу заважало 
(і заважає досі) його науковому вивченню. 

Михайло Карамзін у своїй роботі створив довершену схему 
історії Росії (а також всіх східнослов’янських народів), що нею 
користуються російські історики й дотепер, але він дуже мало 
подбав про її наукове обґрунтування. Схема російської історії, 
створена М. Карамзіним, потребувала критики і наукового об-
ґрунтування своїх положень. Це було актуальним ще й тому, що 
вона лягла в основу державної ідеології Російської імперії. Виго-
лошений С. Уваровим принцип (чи, скоріше, гасло): «Самодержа-
вие, православие, народность» — сприймається тут не інакше, як 
логічний висновок з ідеологічного доробку М. Карамзіна. 

Найслабшою ланкою в цій тріаді була «народність». Адже 
Російська держава захопила українські та білоруські землі лише 
незадовго до появи цього ідеологічного гасла. Ще надто гостро 
відчували завойовані народи свою окремішність, як етнічну, так 
і політичну. Адже ще довго на цих землях залишались місцеві, 
відмінні від російських, форми соціально-політичного життя, 
притаманного їм (наприклад, магдебурзьке право). тому ок-
ремішність українського народу стала основним об’єктом ук-
раїнсько-російських ідеологічних баталій. У тріаді «Самодержа-
вие, православие, народность» лише останній елемент має 
яскраво виражену внутрішньополітичну налаштованість. Саме 
він був якнайбільше агресивно спрямований проти самоідентич-
ності українського народу у всіх її проявах. 
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Вперше довести етнічну тотожність росіян і українців зро-
бив спробу М. П. Погодін. Він, так само як і М. Карамзін, твер-
див про етнічну монолітність східних слов’ян. На думку дослід-
ника, східні слов’яни часів Київської Русі розмовляли 
давньослов’янською (церковнослов’янською) мовою. Він слуш-
но зауважив, що найбільш давнослов’янській відповідає мова 
російська. Звідси був зроблений висновок, що під час монголо-
татарської навали корінне населення Київської Русі емігрувало 
на північний схід. та невеличка частина, яка залишилася в Се-
редньому Подніпров’ї, була значно сполонізована, бо довго пе-
ребувала під владою Речі Посполитої. таким чином, з даної 
точки зору, входження України до складу Росії є не загарбанням 
чужих земель, а поверненням своїх. Воднораз українців було 
позбавлено однієї з основних підстав для сепаратизму — ок-
ремішності відносно росіян. Українсько-російський договір 
1654 року, на тлі твердження про одноетнічність росіян та ук-
раїнців, виглядає як акт возз’єднання. Саме таке трактування 
українсько-російського зближення в 1653—1655 рр. є найбільш 
вигідним для Росії не в останню чергу ще й тим, що його ініціа-
тором була українська сторона. Це дуже полегшило обґрун-
тування претензій Російської держави на українські землі і 
одночасно дуже ускладнило розгляд проблеми, що постала в іс-
торіографії. 

Особливо це стосується історіографії української, яка, на від-
міну від російської, набагато сильніше зацікавлена в більш до-
кладному і всебічному розгляді проблеми українсько-російських 
відносин 50-х рр. XVII століття. для імперської держави, звичай-
но, не є важливим вивчення історії своєї колонії, але її опонент, 
котрий, програвши один із актів своїх визвольних змагань, втра-
тив політичну (державну) незалежність, дуже зацікавлений у то-
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му, щоб вивчати передусім свою політичну історію, особливо 
в аспекті зовнішньополітичному. 

На жаль, представники української історичної думки, особ-
ливо в XIX столітті, цілком не усвідомлювали цієї потреби. 
Основну увагу вони присвятили доведенню етнічної окреміш-
ності українців від поляків та росіян. Особливо — від росіян. 
Певною мірою це пояснюється антиукраїнським характером ідео-
логії та урядової політики Російської держави. Коли на урядово-
му рівні заперечують існування українського народу, української 
мови, культури тощо, а представники науки це теоретично 
обґрунтовують, українська еліта змушена цьому протидіяти. 

Окрім того, в українській історіографії почала вкорінюватися 
традиція розгляду історії України в контексті карамзінської схе-
ми розвитку історії Росії. Першим твором, що започаткував цю 
тенденцію, є «история Малой России» д. Бантиш-Каменського, 
повна назва якого звучить так: «история Малой России со вре-
мени присоединения оной к Российскому государству, при Алек-
сее Михайловиче, с кратким обозрением первобытного состоя-
ния сего края». 

Зміст твору повністю відповідає його назві: більша частина 
«истории Малой России» присвячена історії України, починаючи 
з 1654 року. Весь період історії, що передував російсько-україн-
ському договору, описаний дуже коротко. тобто фактично укра-
їнсько-російський договір 1654 року і взагалі українсько-російське 
зближення набуває нового значення і характеру для розгляду 
історії України. 

Літописці XVII—XVIII століть (С. Величко, Г. Грабянка, Само-
видець) сприймали договір з Росією як рядову подію зовнішньо-
політичного життя України в 50-х роках XVII століття, тоді як 
автор «Історії русів» та д. Бантиш-Каменський ставляться до ньо-
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го як до події для історії України епохальної, яка вирішила її долю 
на вічні часи. Саме ж приєднання у д. Бантиш-Каменського роз-
глядається як інкорпорація українських земель до складу Росії. 

Можливо, однією з причин такого дискурсу було те, що біль-
шість матеріалів, якими скористався д. Бантиш-Каменський, були 
російського походження, адже, як і його батько, він працював в 
архіві колегії іноземних справ у Москві. до речі, «история Малой 
России...», після того як з’явилася в 1822 році, лише в першій 
половині XIX століття перевидавалася ще двічі (1830 і 1842 рр.), 
що свідчить про неабияку для тих часів популярність цього тво-
ру. Не в останню чергу ця популярність була обумовлена тим, що 
в ній було досить широко застосовано актовий матеріал. та й сам 
автор аж ніяк не був українським сепаратистом, чи точніше на-
ціоналістом, а був людиною досить далекою від політики і лояль-
ною до царського уряду. так, друге видання «истории Малой 
России...» (1830) він присвятив Миколі I. тож не дивно, що вона 
була написана в дусі офіційної державної ідеології. та найваж-
ливішим для нас є той факт, що автор «Історії русів» і д. Бантиш-
Каменський малюють нам одну й ту саму картину розвитку подій 
українсько-російських стосунків 50-х років XVII століття. Збіга-
ються також думки авторів про зміст і значення договору для 
України. деяка розбіжність є лише в оцінках тих чи інших 
подій. 

Подальший розвиток української історичної думки в XIX сто-
літті характеризувався загостренням довкола питання ідеологіч-
ної боротьби про етнічну окремішність українського народу 
щодо польського і російського, а також відстороненням дослід-
ників, і не лише дослідників, від політичної історії України. Вод-
ночас посилюється увага до соціально-економічного аспекту у 
вивченні української історії, певною мірою зумовленого соціаліс-
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тичними вченнями А. де Сен-Сімона, О. Прудона, пізніше — Кар-
ла Маркса, який став домінуючим. Виникає він на тлі поширення 
ідей федералізму та панславізму. 

для української інтелігенції обидві ці ідеї об’єдналися в одну, 
бо виникли вони, точніше набули популярності, в другому деся-
тиріччі XIX століття. Надії на визволення у багатьох народів Єв-
ропи, що перебували під гнітом тієї чи іншої імперії, були 
пов’язані з наполеонівськими війнами. Саме Наполеон Бонапарт 
фактично зруйнував Священну Римську імперію, реально загро-
жував єдності імперії Російської. Утім, ще під час воєн стало по-
мітно, що Наполеон і поневолені імперіями народи мають надто 
різні інтереси. Військові поразки наполеонівської армії і зречен-
ня влади самим Наполеоном повністю перекреслили ці надії. 
Можливо, саме тоді слов’яни вперше усвідомили спільність своєї 
історичної долі і своїх інтересів. Зазнаючи поразок у відкритій 
збройній боротьбі за незалежність і втративши надію на підтрим-
ку своїх змагань ззовні, серед еліти слов’янських народів чимдалі 
більше набуває популярності думка про поліпшення свого жит-
тя у складі імперії. Основна ставка робиться на лібералізацію 
імперських режимів, на поступове здобуття більших прав та сво-
бод для свого народу, аж до набуття ним якомога ширшої авто-
номії в межах імперії. тобто фактично стратегічною метою цієї 
доктрини була трансформація імперії у федерацію, можливо — 
навіть у конфедерацію. Будь-які сепаратистські націоналістичні 
ідеї сприймалися в контексті федералізму негативно. таким чи-
ном, на перший план знову виходять проблеми соціально-еконо-
мічні, бо увага до проблем політичного характеру автоматично 
посилює напругу довкола національного питання. 

Ідеологія, що була викликана до життя реаліями першої по-
ловини XIX століття, була перенесена також і на події минулого. 
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Відразу на перший план вийшли події 50-х рр. XVII століття, вза-
галі українсько-російські стосунки. Саме в цей час виходять тво-
ри М. І. Костомарова, серед них — «Закон Божий», відомий також 
як «Книга буття українського народу», котрий став програмним 
документом для Кирило-Мефодіївського братства. Це був ідео-
логічний твір полемічного спрямування. У ньому поєднувались 
і панславізм, і федералістичні ідеї, і соціалістичні, але в його ос-
нову лягли дві праці: «Історія русів» і «Книга польського народу 
та польського пілігримства» А. Міцкевича, яку він написав уже в 
еміграції, в Парижі, під враженням поразки повстання 1830 року. 
У творі А. Міцкевича була висунута ідея всеслов’янської федера-
ції, центральним елементом якої є Польща. Основний зміст «За-
кону Божого» був приблизно такий самий, але центральним 
елементом всеслов’янської федерації мала стати не Польща, 
а Україна. 

«І хотіла Україна знову жити з Польщею по-братерськи, не-
розділимо і незмісимо, але Польща жодною мірою не хотіла од-
рікатись од свого панства. тоді Україна пристала до Московщини 
і поєдналась з нею як єдиний люд слов’янський нерозділимо і 
незмісимо... як поєднаються колись усі народи слов’янські між 
собою... Але скоро побачила Україна, що попалася у неволю... І од-
билась Україна від Московщини, і не знала, бідна, куди прихилить 
голову. Бо любила і поляків, і москалів, як братів своїх...» такими 
були погляди М. Костомарова на українські визвольні змагання 
XVII століття. 

«Ідеї, висловлені в «Законі Божому», автор проніс крізь усе 
життя. Можна без перебільшення твердити, що на них спирали-
ся всі праці М. Костомарова, хоч би про що він писав. 

Першою його науковою монографією була праця «Богдан 
Хмельницький и возвращение Южной Руси к России», яка впер-
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ше побачила світ на сторінках «Отечественных записок» у 
1857 році. Вона була досить популярною і витримала не одне ви-
дання. Але всі інші її видання, починаючи від 1859 року, виходи-
ли під скороченою назвою і називалися скорочено «Богдан 
Хмельницький». Уже сам початковий варіант назви монографії 
відверто демонструє позицію автора і щодо українсько-росій-
ських відносин, і щодо діяльності Богдана Хмельницького, і щодо 
самого договору 1654 року. У цій праці гетьмана було названо 
«воссоединителем Руси», що красномовно свідчить про його 
трактування українсько-російського зближення в 50-х рр. 
XVII століття як возз’єднання. Ось як уявляв собі Микола Кос-
томаров сенс і зміст діяльності Богдана Хмельницького: «...его 
старанием Западная и Южная Русь были уже под единою властью 
с Великой Русью. Не его вина, что близорукая, невежественная 
политика боярская не поняла его, свела преждевременно в гроб, 
испортила плоды его десятилетней деятельности и на многие по-
коления отсрочила дело, которое совершилось бы с несравненно 
меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стрем-
лений Хмельницкого и слушали его советы». 

На відміну від М. Карамзіна та М. Погодіна, що вважали 
Київську Русь за моноліт, як в етнічному, так і в політичному 
(державному) аспекті, — М. Костомаров розглядав Русь як феде-
рацію шести незалежних державно-етнічних одиниць, особливо 
наголошуючи на їх етнічній окремішності. На заваді нормально-
му розвитку такої федерації стала, на думку М. Костомарова, 
монголо-татарська навала. таким чином, перед нами постає кар-
тина етнічно різнорідної, але політично соборної державної 
структури, де кожен її елемент мав досить широку автономію. 

Подальшим розвитком цих ідей стала праця «две русские 
народности», вперше опублікована в журналі «Основа» 1861 року. 
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У цьому творі автор доводить етнічну окремішність українсько-
го народу щодо російського. Але цікавим є не сам факт доведен-
ня окремішності, а те, яким чином це доводилося. Окрім суто 
етнографічного матеріалу автор надає як один із основних до-
казів окремішності нездатність українців до державотворення, 
взагалі до самостійного державного життя: «Малороссы созна-
вали и сознают неизбежность и неразрывность связи с велико-
россами, потому что последние способны столько же, сколько мы 
не способны, к организации, к поддержке общественного тела 
(тобто держави. — С. Ш.) и правильности его отправлений...» 
Якщо «Історія русів» і «история Малой России» д. Бантиш-Ка-
менського були кроком назад у політичній свідомості української 
еліти, то М. Костомаров у своїй праці «две русские народности», 
та й не лише в ній, зробив їх цілих три. Він доводив уже не полі-
тичну, державну, окремішність України, а етнічну окремішність 
українців, більше того, етнічна окремішність українців доводить-
ся за рахунок заперечення можливості політичної окремішності 
України. 

У контексті висловлюваних М. Костомаровим ідей україн-
сько-російське зближення 1653—1655 рр. розглядається як акт 
возз’єднання руської федерації, так би мовити, часткове досяг-
нення всеслов’янської єдності. Микола Костомаров навіть думки 
не припускав, що Україна могла мати свої інтереси, відмінні від 
російських чи навіть протилежні їм. 

тобто всі інші варіанти розвитку подій просто не розгляда-
лися. Усі політичні, а особливо зовнішньополітичні дії наступни-
ків Богдана Хмельницького пояснювалися власним їх честолюб-
ством чи вузькими груповими інтересами. І українських гетьманів, 
і старшину М. Костомаров показує у своїх творах як універсаль-
них зрадників, які зраджують заради особистих мотивів. Певний 
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час таке ставлення до української еліти того часу не торкалося 
Богдана Хмельницького. та воно змінилося, коли М. Костомаров 
дізнався про деякі аспекти українсько-турецьких відносин, які 
явно не відповідали репутації гетьмана як москвофіла. На це він 
сказав, що і гетьман Богдан Хмельницький, і його наступники 
були варті одне одного. 

У своїх працях М. Костомаров подає лише два типи лідерів: 
це або ватажки народних рухів, або ті, кого він у «Законі Божому» 
називає «панством». Панство він змальовує найтемнішими фар-
бами, наприклад героїв «Смутного времени в Московском госу-
дарстве». Набагато тепліше автор ставиться до людей кшталту 
Степана Разіна. У М. Костомарова є навіть спеціальне досліджен-
ня «Бунт Стеньки Разина». Саме повстання він сприймав як вій-
ну російських козаків проти уряду. тобто як українські визволь-
ні змагання, так і повстання Степана Разіна сприймалися автором 
як речі одновимірні. 

Основою обох рухів, за М. Костомаровим, були соціально-
економічні мотиви, важливим визнавався ним і релігійний аспект. 
Богдан Хмельницький зображувався як своєрідний український 
варіант Степана Разіна. Українсько-польський конфлікт М. Косто-
маров уявляє не як зовнішньополітичну акцію, а як внутрішній 
конфлікт у Речі Посполитій. Автор не сприймає Україну як 
суб’єкта зовнішньої політики; у працях М. Костомарова — це 
об’єкт територіальних претензій туреччини, Московії, Речі Пос-
политої тощо. Політичної ж волі самої України, за такого розгля-
ду її історії, просто не існує — за нею залишено тільки право на 
етнічну окремішність і у зв’язку з цим — на певні географічні 
кордони. 

Наукові праці та художні твори, написані М. Костомаровим, 
є наслідком тяжкої духовної, світоглядної кризи українського 
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суспільства. І найбільше ця криза позначилася на світогляді полі-
тичному. Усе XIX століття українська еліта відстоювала етнічну 
окремішність українців в українсько-польських та українсько-
російських ідеологічних баталіях, геть відійшовши від політичної 
боротьби. 

Навіть твори тараса Григоровича Шевченка, попри безмежну 
повагу і любов до великого поета, нікого не надихнули «прочита-
ти знову тую славу». Хоча такі вірші, як «Великий Льох», «Розри-
та могила» (початок 40-х рр. XIX століття), поема «Гайдамаки» та 
ін., справили на його сучасників дуже сильне враження. Слід за-
значити, що його погляди на українсько-російські стосунки прин-
ципово не відрізнялися від тих, що були відомими широкому 
загалу української інтелігенції з «Історії русів» чи «истории Ма-
лой России...» д. Бантиш-Каменського. для тараса Шевченка ук-
раїнсько-російське зближення в 50-х рр. XVII століття теж було 
приєднанням, яке сприймалось як інкорпорація України до Росії. 
Він так само розцінював цю подію як епохальну для історії Ук-
раїни. Але для тараса Шевченка договір 1654 року — це націо-
нальна катастрофа, така як і Полтавська битва 1709 року, чи на-
віть гірша за неї. Полтавська битва є військовою поразкою, якої 
завдав тобі ворог на полі бою, а все, що відбувається після неї, є 
закономірним наслідком цієї поразки. Переяславська рада, вза-
галі зближення з Московією — то вже добровільна акція, та ще 
й розпочата з ініціативи української сторони. 

В оцінках поета вона фігурує або як фатальна помилка, або 
як відверта зрада Богданом Хмельницьким своєї країни, свого 
народу. Причому тарас Шевченко явно схилявся до другого 
варіанта оцінки подій, що є досить відчутним у вірші, який він 
написав уже на схилі життя (1857), з досить промовистою назвою: 
«Якби ж то ти, Богдане п’яний...». 
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Отже, Микола Костомаров — це не випадкове явище в роз-
витку української історичної думки. Його твори є свідченням 
того, що маємо справу з уже сформованою традицією підходу до 
української історії і, зокрема, українсько-російських стосунків 
50-х років XVII століття. Костомаров і Шевченко, попри дуже 
велику різницю в їх особистому світогляді, є одночасно й інди-
катором, і продуктом розвитку української історичної думки. 

Не виробивши власної схеми розглядання політичної історії 
України, представники української еліти майже повністю узгоди-
ли українську історію з карамзінською схемою розвитку історії 
Росії і всіх східних слов’ян. А коли відсутня власна система під-
ходу до політичної історії, її місце може посісти будь-яка ідеоло-
гічна чи філософська доктрина. 

тенденція до посилення нігілізму українських істориків до 
політичної історії України найбільш яскраво виражена у твор-
чості Пантелеймона Куліша. Мабуть, є небагато людей серед пред-
ставників української ідеї, які, почавши свою діяльність прибіч-
ником одних ідей, потім стали поборниками інших, прямо 
протилежних попереднім. Перехідним бар’єром між цими двома 
станами були 50-ті роки XIX століття. Спочатку ми бачимо ро-
мантично налаштованого молодика, яких було чимало серед ук-
раїнської інтелігенції. Йдеться про П. Куліша 40-х років. Саме тоді 
участь в археографічних чи етнографічних студіях була чи не 
найулюбленішою справою кожного освіченого українця. до речі, 
й сам тарас Шевченко в той час брав участь у роботі Київської 
комісії із збирання давніх актів при київському генерал-губер-
наторові. І саме тоді він написав свої найгостріші твори. до  
60-х рр. XIX століття П. Куліш фактично нічим не виявляв себе 
як історик. У 40—50-х рр. він був добре відомий як літератор, 
етнограф і археограф. Його твори «Україну...», «Повесть об укра-
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инском народе», навіть «Записки о Южной Руси» є своєрідним 
поєднанням твору художнього й етнографічної чи етнографічно-
археографічної розвідки. 

Саме тоді Пантелеймон Куліш, за сприяння О. Бодянського, 
ввів до наукового обігу «Літопис Самовидця». Він також досить 
багато приділяв уваги суто літературній праці. У 40-х рр. П. Куліш 
почав писати свою знамениту «чорну раду». Перед нами постав 
автор, захоплений романтикою козацьких часів. та то лиш так 
здається на перший погляд. 

«Гарячий куліш», як його жартома називали тоді, насправді 
не був таким уже й гарячим. Принаймні його ставлення до ук-
раїнської минувшини на початку його діяльності було скоріше 
настроєм, ніж переконанням. А переконання П. Куліша, як слуш-
но зауважує д. донцов, були прямо протилежними його настрою. 
так, у тій же «чорній раді» Запорозька Січ змальована автором 
чи не найчорнішими фарбами. На противагу січовикам, автор 
роману малює образ ідеального діяча в особі наказного гетьма-
на Сомка, а в поемі «Великі Проводи» як образ ідеального гро-
мадянина — в образі заможного козака Голки. Неважко поміти-
ти, що ці світлі образи списані з українського інтелігента 
середини XIX століття, а в чомусь, можливо, є автопортретом 
самого П. Куліша. Пантелеймон Куліш, ще за часів свого знайом-
ства з тарасом Шевченком, не був прихильником ідеї здобуття 
політичної незалежності України. таким чином, його переконан-
ня справді були далекими від його романтичних настроїв у мо-
лоді літа. 

Щоправда, для того, аби заговорити на повний голос, ці пе-
реконання потребували відповідної інформації, доказів. Ще з 
40-х рр. П. Куліш, під час етнографічних експедицій, знайомить-
ся з польськими джерелами та історичними працями з історії 
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України козацьких часів. У 60-х роках він мав змогу познайоми-
тися з ними ще ближче. У 1864—1867 рр. П. Куліш був на урядовій 
службі у Польщі, де він мав досить широкий доступ до архівів та 
бібліотек Варшави. Він також підтримує ще з 50-х років постійні 
зв’язки з галицькими «народовцями», у зв’язку з чим у 1876 році 
змушений був зі служби піти. Після цього він остаточно перено-
сить свою діяльність до Галичини. таким чином, саме в 60-ті рр. 
на «культурницькі» переконання П. Куліша накладаються здо-
бутки польської історичної думки. Історію України козацьких 
часів він починає вивчати за польськими джерелами, що відчут-
но відбилося на його історичних працях. 

Безпосередньо теми українсько-московського договору 
1654 року стосується праця Пантелеймона Куліша «Отпадение 
Малороссии от Польши (1340—1654)». Автор вважає вихід укра-
їнських земель з-під влади Польщі як закономірний наслідок 
співжиття українців і поляків в одній державі. Українців та 
поляків він сприймав як представників протилежних за своєю 
природою світів: українського (православного, анархічного) і 
польського (католицького, шляхетського). Оскільки обидва на-
роди мають слов’янське походження, тобто не досить широке 
підґрунтя для суто міжнаціонального конфлікту, П. Куліш в 
його основі бачить два найбільш визначні чинники — соціаль-
но-економічний та релігійний. Найбільшої ваги він надає 
релігійному чиннику: «Свободный паче всех народов, шляхет-
ский народ не признавал свободы совести в том народе, кото-
рый раньше его принял христианство, и даже родоначальников 
польского имени видел крещенными по обряду церкви грече-
ской. Признав девизом своим религиозную нетерпимость и 
проповедуя веру, как магометане, с мечом в руке, поляки оправ-
дали казацкое вмешательство в церковные дела и поставили 
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московского царя в необходимость отстаивать присваиваемые 
папистами владимировские и ярославские храмы». 

Українські визвольні змагання середини XVII століття для 
П. Куліша — це міжстановий конфлікт, що обернувся релігійною 
і громадянською війною. У ході українсько-польського конфлік-
ту козацтво своїми діями розворушило соціальні суперечності в 
українському суспільстві, що завершилося всенародним повстан-
ням черні, з якою Богдан Хмельницький не міг дати собі ради, 
і громадянською війною. 

Отже, Пантелеймон Куліш сприймав українські визвольні зма-
гання середини XVII століття як національну катастрофу. Що ж 
до українсько-московських стосунків, то, звісно, козацька воль-
ниця не бажала союзу з Московією. Козацтву, «творінню шляхет-
ських банітів», не було місця в московській державній системі. 
Люди, виховані анархією Речі Посполитої, не хотіли коритися 
будь-якій централізованій владі. Саме цим пояснюється «зрад-
ництво Хмельницького, Мазепи, Орлика». Союз із Московією був 
для козацтва необхідним, але тимчасовим злом. Інакше вони були 
б розтерзані селянами і горожанами за грабунки і спустошення, 
що чинилися ними в Україні, а також розгромлені поляками-па-
нами за вигнання їх з маєтків. Проти козаків виступили навіть 
татари: «Они предпочли иметь своими союзниками панов, напол-
нявших край людьми и плодами человеческого труда». 

таким чином, ні про яке рівноправне партнерство козацтва з 
Московією не могло бути й мови. Ніякого українсько-москов-
ського договору, на думку П. Куліша, не існувало: «...так называ-
емого Переяславского договора с царскими уполномоченными 
не было и по духу московского самодержавия быть не могло». 
Актом приєднання України до Московської держави, на його дум-
ку, була Переяславська рада 8 січня 1654 року. Петиція з одина-
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дцяти пунктів була царською «милістю» до земель, які, згідно з 
рішенням Переяславської ради, відійшли в «безусловное поддан-
ство» до московського царя. Пантелеймон Куліш відмовляв ук-
раїнським визвольним змаганням у будь-якому державотворчо-
му і взагалі конструктивному змісті. 

Утім, попри все, твори М. Костомарова та П. Куліша започат-
кували спеціальні дослідження з історії українських визвольних 
змагань середини XVII століття. «Богдан Хмельницький» М. Кос-
 томарова був першим монографічним дослідженням з цієї теми, 
«Отпадение Малороссии от Польши» та «история воссоединения 
Руси» П. Куліша — останніми у XIX столітті широкомасштабни-
ми дослідженнями з історії України XІV—XVII століть. Більш 
ґрунтовних і великих праць, спеціально присвячених україн-
ським визвольним змаганням, створено в той час не було. Ці пра-
ці протягом тривалого часу відігравали роль орієнтирів для всіх 
українських та російських дослідників, які бодай якось торкали-
ся подій історії України тих часів, саме вони визначали точку зору 
на українську минувшину не лише дослідників, але й широкого 
загалу української інтелігенції. 

І М. Костомаров, і П. Куліш розглядали події українських 
визвольних змагань як суто внутрішній процес в українському 
суспільстві. тому передусім у їх творах висвітлено соціально-еко-
номічний аспект українсько-польського протистояння під час 
визвольних змагань середини XVII століття, а вже потім — ас-
пекти релігійний та міжнаціональних стосунків. І найменша ува-
га приділена зовнішньополітичному життю України. Соціально-
економічний аспект, звісно, є дуже важливим, але будь-яка 
війна — це насамперед зовнішньополітична акція, надто коли 
йдеться про війну національно-визвольну. Не останню роль у 
такому підході до проблеми відіграли переконання авторів: фе-
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дералістичні та соціалістичні у М. Костомарова і ліберальні у 
П. Куліша, а ще — неприйняття всіх основних діячів українських 
визвольних змагань середини — другої половини XVII століття. 

Виходячи із творів П. Куліша та М. Костомарова, можна зро-
бити висновок, що Україна в часи визвольних змагань середини — 
кінця XVII століття взагалі не мала своєї зовнішньої політики, а 
її провідники лише прилаштовувалися до зовнішньополітичного 
курcу якогось зі своїх сусідів. таким чином, українсько-росій-
ський договір 1654 року і взагалі українсько-російське зближен-
ня сприймається лише як чергова авантюра Богдана Хмельниць-
кого. Якщо за відправну точку взяти такий погляд на 
українсько-російські відносини у 50-х роках XVII століття, то на 
перший план виходить сам факт контакту, тобто договору (вза-
галі дипломатичних зносин). Обставини, розклад сил на міжна-
родній арені, передумови зближення (а бувають вони завжди свої 
для кожної зі сторін) відходять на другий план, позаяк і зміст 
цього зближення, і його оцінка заздалегідь визначені. 

Хоча й тут є певна неоднозначність у поглядах на зближення. 
Обидва автори оцінюють його (возз’єднання, приєднання) пози-
тивно. У Миколи Костомарова — це відновлення давньої 
слов’янської федерації, тобто Київської Русі, а також крок до ство-
рення всеслов’янської федерації, для Пантелеймона Куліша — єди-
но можливий порятунок від повного краху України. Вхід україн-
ських земель до Російської держави розглядається як засіб для 
виживання. Але обидва вони, хто прямо, хто завуальовано, вислов-
лювали думку, що це зближення надто дорого обійшлося Україні. 
тобто все ж можна говорити про те, що й П. Куліш, і М. Костомаров 
зробили першу спробу проаналізувати українсько-російські від-
носини тієї пори, щоправда надто вдаючись до критики подій 
і особистостей, які відігравали в них провідну роль. 
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Цю обставину помітили ще їх сучасники. Наприклад Михай-
ло драгоманов писав про неї так: «...Він оберта історію в якусь 
судебну палату, в котрій процеси історичні, майже цілком фа-
тальні, розбираються по певному юридично-моральному кодек-
су, маючому абсолютну вагу на всі часи і народи...» 

Говорячи про П. Куліша як про історика, неможливо не торк-
нутися питання про вплив польської історіографії на розвиток 
історичної думки в Україні, на представників її інтелектуальної 
еліти. Особливо це стосується дослідження історії українських 
визвольних змагань середини XVII століття. 

На тому, як цей вплив позначився на українській історіогра-
фії, зокрема на формуванні проблеми українсько-московського 
договору, слід зупинитися докладніше. 

Щоб краще зрозуміти ставлення польських дослідників до 
історії України, необхідно передусім звернути увагу на найакту-
альніші для неї події, що сталися в XVII столітті. А це — москов-
сько-польське протистояння на початку XVII століття, початок 
польсько-турецьких військових конфліктів (Цецора, Хотин), по-
чаток українських визвольних змагань під проводом Богдана 
Хмельницького, московсько-польська війна 1654—1655 рр., події 
Першої північної війни (1655—1660) на території Польщі. Най-
небезпечнішими війнами для Речі Посполитої були визвольні 
змагання та Перша північна війна, бо обидві вони могли заверши-
тися її загибеллю. до них і була прикута основна увага як сучас-
ників подій, так і інших дослідників. 

Як же висвітлювалися ці та інші події, що стосувалися історії 
України, в польській історіографії? Навіть коли історична розвід-
ка присвячувалася безпосередньо історії України, то йшлося в 
ній переважно не про Україну, а про польську присутність в Ук-
раїні. Класичним прикладом цього є праці О. Яблоновського, 
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особливо його монографії, присвячені історії українських земель 
у складі Речі Посполитої, а також історії українських визвольних 
змагань під проводом Богдана Хмельницького. У своїй моногра-
фії О. Яблоновський торкається подій початку українських 
визвольних змагань. докладний же опис подій середини XVII сто-
ліття в Україні містять монографії, присвячені Богдану Хмельни-
цькому, — від подій 1648 року до його смерті в 1657 році. Але й 
тут найбільшу увагу приділено подіям 1648—1651 рр., а також 
участі України в Першій північній війні. 

Україна цікавила поляків до тих пір, поки там зберігалася 
польська присутність. І вони стали цікавитися нею набагато мен-
ше, коли зрозуміли, що відновити свою присутність в Україні в 
повному обсязі неможливо. Значно цікавішою для польських до-
слідників була Перша північна війна. Але тут (на відміну від подій 
1648—1651 рр.) основним супротивником Речі Посполитої висту-
пає Швеція. Україна, хоч і бере в ній участь, але вже не є для Речі 
Посполитої основним об’єктом уваги. так, Л. Кубаля — один з 
провідних істориків Польщі, що спеціалізувався на дослідженні 
польської зовнішньої політики в другій половині XVII століття, 
провідною подією в зовнішньополітичному житті Речі Поспо-
литої тих часів вважає саме першу північну війну. Його праці 
присвячені найяскравішим для Польщі епізодам цієї війни: 
польсько-московській кампанії 1654—1655 рр., польсько-швед-
ській кампанії 1655—1656 рр., походові Юрія (дьєрдя) II Ракоці 
на Польщу 1656—1657 рр., Оливському миру 1660 року. Посиле-
ний інтерес до цих подій був характерний не лише для польських 
істориків. Сучасник Л. Кубалі польський письменник Г. Сенкевич 
найяскравіші й найпопулярніші свої романи написав про події 
першої північної війни на території Польщі («Пан Володиєв-
ський», «Потоп» та ін.). 
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Не можна не помітити, що польські дослідники майже не 
звертали уваги на події в Україні 1652—1654 рр., особливо на події 
її зовнішньополітичного життя. Польська інтелектуальна та 
мистецька еліта, так само як і російська, вважала українські зем-
лі за свою колонію, тож їй було нецікаво розглядати їх по-іншому. 
таким чином, польська історіографія, на відміну від української 
та російської, не виробила сталої традиції в розгляді проблеми 
українсько-російського зближення 50-х рр. XVII століття. 

Подібність української історіографії до польської у висвітлен-
ні українських визвольних змагань середини XVII століття обу-
мовлюється передусім тим, що і українські і польські історики 
користувалися в основному джерелами польського походження. 
Проте вона не є наслідуванням традиційного погляду поляків на 
ту чи іншу історичну подію. Скоріше вона є результатом політич-
них переконань українських істориків. Звичайно, поляки як у 
XVII, так і в XIX та XX століттях однаково люто ненавиділи ва-
тажків українських визвольних змагань XVII століття, а їх-
ню діяльність розглядали як розбій та авантюрництво. Однак 
М. Костомаров без симпатії ставився до української еліти тих 
часів не тому, що симпатизував їхнім супротивникам, а через те, 
що вбачав у них український варіант польського шляхетства і 
магнатерії, нових поневолювачів українського народу. Або, ска-
жімо, П. Куліш. Лібералові і поступовцю за переконаннями, для 
нього однаково неприйнятними були реакційність існуючого ре-
жиму і революційні спроби його повалення. Революція для ньо-
го — це хаос, а козацтво і старшина (в переважній більшості) — 
носії й зачинателі цього хаосу. Пантелеймон Куліш не був 
противником національного визволення України, але він висту-
пав проти революції як засобу звільнення від національного (і 
будь-якого іншого) поневолення. тож єдиним критерієм подіб-
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ності оцінок українських та польських істориків у цьому питан-
ні є прохолодне ставлення до певних дійових осіб в українській 
і польській історії, хоч причини цієї прохолодності дуже різні. 

Інший приклад демонструє нам праця В. Б. Антоновича «Ко-
ротка історія козаччини». Ця видатна людина більш була знана 
як археограф і археолог (його не без підстав вважають одним із 
засновників української археології). Як історик він виглядав 
скромніше за своїх сучасників (скажімо, за П. Куліша), в основ-
ному писав статті. «Коротка історія козаччини» — один із неба-
гатьох його творів, що має узагальнюючий характер. до питання 
українських визвольних змагань він ставиться нейтрально. Ні 
виразного пафосу, ні максималістичних моральних оцінок, як 
подекуди це трапляється в П. Куліша чи М. Костомарова. Він на-
віть не дає чіткої оцінки українсько-московському зближенню. 
для В. Антоновича українські визвольні змагання середини 
XVII століття — це передусім стихійний масовий виступ, із яким 
його провідники не могли дати собі раду: «Хто стоїть на чолі 
повстання, мусить знати всю суму бажань свого народу. докоря-
ти Хмельницькому за незнання цього не можна: він підніс прапор 
народного повстання того нещасного часу, коли народ мав змогу 
скинути із себе пута, але не знав, що робити далі». 

Володимир Антонович фактично навіть не припускає існу-
вання української зовнішньої політики. На тлі потужного внут-
рішнього руху події зовнішньополітичні сприймаються ним як 
щось другорядне, мало важливе. Усі зовнішньополітичні дії 
Б. Хмельницького (як військові, так і дипломатичні) зображено 
як низку авантюр, більшою чи меншою мірою вдалих, у тому чис-
лі й українсько-московське зближення. Ця авантюра, на його 
думку, не була вдалою. «Переяславська умова була зроблена на 
швидку руку, — твердить він. — З боку Богдана Хмельницького 
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і козаків справу проведено досить недбало і нерозумно і дуже 
обмислено з боку московського уряду, котрий був добре практи-
кований у дипломатичних зношеннях, у яких основою було «кан-
целярське крючкотворство», недоговорювання, загальні вирази, 
які можна було розуміти і так і сяк». 

читаючи «Коротку історію козаччини», не можна не поміти-
ти, що ми вже маємо справу з усталеною традицією підходу до 
українських визвольних змагань XVII століття, взагалі до історії 
України. Володимир Антонович майже повністю поділяє філо-
софські та історичні погляди, політичні переконання своїх попе-
редників, але (як уже було сказано) викладає їх без будь-якого 
полемічного запалу. Пантелеймон Куліш чи Микола Костомаров 
у своїх історичних працях намагалися доводити, відстоювати свої 
погляди. Володимир Антонович сприймає їх як даність, як щось, 
що вже не треба доводити. Слід зазначити, що тут розглядається 
тільки історична праця, що стосується українсько-російських 
стосунків середини XVII століття. 

Але в «Короткій історії козаччини» з’являється також думка, 
якої не було в його попередників. В. Антонович розглядає україн-
сько-російський союз як угоду двох самостійних і рівноправних 
партнерів. Вивищення одного партнера над іншим тут визнача-
лося лише хитрістю і більшою дипломатичною досвідченістю. 
Якщо для П. Куліша чи М. Костомарова українсько-російський 
договір був чимось другорядним, маловартісним, порівняно з Пе-
реяславською радою 8 січня 1654 року (власне, вони взагалі не 
вважали його (особливо П. Куліш) за договір, то для Володимира 
Антоновича актом приєднання України до Московського царства 
є не Рада 1654 року, а сам правовий документ, де і були зафіксовані 
засади взаємодії сторін. Звичайно, не можна сказати, що ця точка 
зору була чимось новим або оригінальним і в українській і в росій-
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ській історіографії, але безумовним є те, що саме В. Антонович 
ввів цю думку до українського історичного дискурсу. 

та повернімося все ж до наукових праць Михайла драгома-
нова. Стаття «Пропащий час. Українці під Московським царством 
1654—1876 рр.», яка за стилем скоріше публіцистична, ніж нау-
кова, наштовхує на думку, що вона є його відповіддю на емський 
указ 1876 року. Побутує думка, що це лише початок великої (але, 
на жаль, незакінченої) наукової праці про політичне життя Ук-
раїни у XVII столітті. 

Михайло Павлик у передмові до першого видання «Пропа-
щого часу» висловив припущення, що М. драгоманов покинув 
писати українську політичну історію XVII століття через особисті 
переконання: «В самім кінці розвідки мусів бути поданий загаль-
ний висновок і вказаний Україні вихід із її пропащості під Росією. 
Логічний вихід тут міг бути лиш один — відірвання України від 
Росії». Але добре відомо, що М. драгоманов був противником 
такого розвитку подій, саме тому, на думку М. Павлика, він і не 
закінчив твору. 

У статті «Пропащий час» М. драгоманов передусім звертає 
увагу на внутрішнє становище України, точніше на зміни у внут-
рішньополітичному житті України, що відбулися внаслідок укла-
дення українсько-московського договору 1654 року. документ з 
двадцатьма трьома статтями він розглядає як конституційний 
акт і порівнює його з іншими подібними актами, передусім — Ве-
ликою хартією вольностей 1215 року (Mаgna Charta Libertatum). 
На думку М. драгоманова, українсько-московський договір 
1654 року мав для України таке саме значення, як Велика хартія 
вольностей для Великої Британії. для нього договір 1654 року — 
це перший крок до лібералізації соціально-економічних та полі-
тичних відносин в українському суспільстві. 
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Михайло драгоманов не вважає «переяславські статті» аж 
такою державною мудрістю, та гадає, що основною проблемою 
внутрішньополітичного життя України після 1654 року став саме 
факт приєднання України до Московського царства, а не недоско-
налість договору, бо приєднання до Росії призвело до проникнен-
ня в Україну ідей і соціальних інститутів антидемократичного та 
антиліберального характеру. 

Наведений М. драгомановим у «Пропащому часі» текст до-
кумента з 23 статей автор вважає за договір, та коли В. Антонович 
вважає його за звичайну зовнішньополітичну авантюру, то для 
М. драгоманова — це не стільки засади для українсько-росій-
ського співробітництва, скільки конституція для внутрішнього 
вжитку. Попри це, для нас важливо, що праці В. Антоновича і 
М. драгоманова доповнюють одна одну, і фактично обидва авто-
ри згодні з тим, що договір 1654 року був дипломатичною (і не 
тільки дипломатичною) поразкою України. 

Михайло драгоманов цю подію сприймає масштабно — як 
національну катастрофу. 

Стаття «Пропащий час» була першою в українській історіогра-
фії спробою проаналізувати зміст українсько-московського дого-
вору 1654 року. тут уперше основним об’єктом уваги дослідника 
стає сам договір. Автора передусім цікавив його суспільно-полі-
тичний зміст. Якщо вважати українсько-російське зближення 
50-х рр. XVII століття приєднанням України до Московського 
царства, а договір 1654 року — конституцією, то виникає питан-
ня: які права вона гарантувала і кому саме? На це Михайло дра-
гоманов дає чітку відповідь: «Переяславські статті писали козаки 
і думали про самих козаків». Не забуває він також вказати на те, 
що про інші стани козаки не думали взагалі: «Переяславські стат-
ті вмовлялися з царем тільки про волю козацьку...» та це зовсім 
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не значить, що автор оцінює договір і саме козацтво негативно: 
«Однак, як порівняти і ті права, які вимовили собі козаки у царя 
московського, з тим безправ’ям, яке було в государстві москов-
ськім, то все-таки не можна не сказати, що устрій козаччини був 
більше подібний до устрою теперішніх вільних держав європей-
ських, так званих конституційних, ніж Московське царство і те-
перішня Російська імперія». 

Він був далекий від того, щоб ідеалізувати козацтво і взагалі 
історію України, але був також проти різко негативного, упере-
дженого ставлення до козацтва: «Одну недовгу хвилину, як було 
тільки знов почали пізнавати освічені українці свою старовину, 
у 30—40-х роках цього століття, жменька людей прокричала про 
славу козацької України, але зараз же самі знайшли в ній плями, 
і тепер, коли хто хоче пізнати ті плями, пізнає їх найскорше з 
учених праць українців...» 

У цілому можна сказати, що українсько-російське зближення 
50-х рр. XVII століття поступово починає переростати ідеологіч-
ні рамки розгляду, у яких вони перебували мало не до кінця 
XIX століття. В останній чверті XIX століття розпочинається до-
сить ґрунтовна наукова критика попередніх уявлень про договір 
1654 року і взагалі про українсько-російські взаємини у XVII сто-
літті. Історична наука в Російській імперії кінця XIX століття 
стала набагато менш ідеологізованою, ніж була до того. Це є ха-
рактерним як для української, так і для російської історичної 
думки тих часів. до речі, саме тоді в російській історіографії по-
силюється інтерес до українсько-російських взаємин у 50-х рр. 
XVII століття. Причиною цьому є посилення впливу на неї інших 
наук, особливо правознавства. 

Розвиток правознавства має особливе значення в актуалізації 
теми українсько-російського зближення 50-х рр. XVII століття. 
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В 70—80 рр. XIX століття в Російській імперії створюються праці 
(здебільшого університетські курси) з історії Російської держави 
і права, і в них розглядаються українсько-російські відносини 
XVII—XVIII століть, і договір 1654 року, його правознавчий 
аналіз. 

до кінця XIX століття було знайдено й опубліковано всі до-
кументи, що стосуються українсько-російських відносин, якими 
дослідники користуються і нині. 

Слід зазначити, що юридичною стороною українсько-росій-
ських стосунків середини XVII століття першими почали займа-
тися російські правознавці, але, так чи інакше, майже ніхто з 
російських учених не досліджував української історії інакше, як 
«общерусской». Хіба що Г. Карпов, учень Сергія Соловйова, біль-
ше відомий нам як археограф, який чимало праць присвятив іс-
торії України середини XVII століття, і з-поміж них — твір «Пе-
реговоры о соединении Малороссии с Великороссией». Проте й 
він, незважаючи на глибоке знання джерел, у своєму описі подій 
українсько-російського зближення не виходить за межі офіційної 
російської ідеології. 

Історико-ідеологічна схема російської державності, створена 
М. Карамзіним і розвинута його послідовниками, до кінця століт-
тя стала вже традиційною як для російської, так і для української 
історіографії. Опоненти цієї схеми, і українські, і російські, вже 
встигли призвичаїтися до неї і навіть узгодити свої ідеологічні 
розробки з державною ідеологією. 

Відносний спокій на теренах ідеологічних баталій, а також 
певна лібералізація внутрішньополітичного життя Російської 
імперії дали змогу науково підійти як до історії України, так і до 
історії Росії, хоч це, звісно, не означало, що ідеологічні бар’єри 
були повністю усунуті. 
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Змінився в імперії і погляд на українсько-російське зближен-
ня 50-х років XVII століття. так, Володимир Ключевський в 
«Кратком курсе русской истории» показав своє досить скептич-
не ставлення до нього: як бажання Росії «приєднати» до себе 
Україну, так і бажання України (а також особисто Богдана Хмель-
ницького) «приєднатися». На думку В. Ключевського, у Москві не 
знали, щó відповісти на пропозиції української сторони. Адже 
підданого (у разі приєднання чи возз’єднання) потрібно буде за-
хищати, тоді як союзника можна будь-коли покинути. тому Росія 
обмежилася закулісною підтримкою України. Українсько-росій-
ське зближення, коли воно вже сталося, не дало Росії нічого по-
зитивного, а лиш втягло її у довготривалий конфлікт з Польщею: 
«...малоросійське питання, так криво поставлене обома сторона-
ми, утруднило й зіпсувало зовнішню політику Москви на кілька 
десятиліть, втягнуло її в безкінечні малоросійські чвари, розпо-
рошило її сили в боротьбі з Польщею, змусило її відмовитися від 
Литви й Білорусії з Вільно й Подолією і ледь тільки дало мож-
ливість утримати Лівобережну Україну з Київом на другому боці 
дніпра». Сам же Богдан Хмельницький хотів бути «князем чиги-
ринським» під протекцією Москви. За розгляду тогочасних росій-
сько-українських стосунків із цієї точки зору можна досить впев-
нено сказати, що вони будуть або дуже швидко розірвані, або ж 
Україна стане зрештою повністю інкорпорованою до складу 
Російської держави. Але при цьому слід зазначити, що В. Клю-
чевський, досить різко критикуючи й докорінно переглядаючи 
деякі епізоди російської історії, загалом дотримувався карам-
зінської схеми історичного розвитку Росії і М. Карамзіна як істо-
рика оцінював позитивно. 

Відмінне від традиційного для XIX століття ставлення до до-
говору 1654 року висловив відомий український адвокат і полі-
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тичний діяч М. Міхновський у своїй праці «Самостійна Україна». 
Вона фактично являє собою політичну програму, перший розділ 
якої повністю присвячено аналізу українсько-російських від-
носин починаючи з 1654 року. Сам договір 1654 року є для 
М. Міхновського подією, з якої ці відносини розпочалися. Автор 
піднімає питання про те, наскільки вони відповідали засадам до-
говору 1654 року. На думку М. Міхновського, Україна була інкор-
порована до складу Московської держави не згідно з цим дого-
вором, а через пряме і неодноразове його порушення, а всі 
подальші українсько-російські відносини взагалі мали неправо-
вий характер. 

Зрушення у справі розгляду цієї проблеми безумовно були 
досить значними. Однак це не змінило засад ні української, ні 
російської ідеологій. В. Липинський свого часу слушно зауважив, 
що українська історія складається під впливом «...ідеології дер-
жавності російської, ідеології державності польської і національ-
но-культурної демократичної і недержавної ідеології україн-
ської». І основною проблемою розвитку української історіографії 
є не вплив на неї ідеології російської чи польської державності, а 
недержавність (точніше, аполітичність) ідеології української. 
Події з історії України досить часто залучалися до побудови схем 
історичного розвитку Росії та Польщі, головним елементом яких 
була політична історія. Україна, не маючи своєї схеми історично-
го (передусім, політичного) розвитку, фактично повністю позбав-
лялася своєї політичної історії, що значно обмежувало можли-
вості розгляду всіх інших її частин. 

Цей недолік намагався надолужити один із найзначніших 
діячів української історичної науки М. С. Грушевський. В одній із 
своїх перших статей він казав про необхідність нової схеми (точ-
ніше, нових схем) історії східних слов’ян. Створена Михайлом 
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Грушевським схема історії України знайшла своє втілення у фун-
даментальній праці «Історія України-Руси». На жаль, автор не 
встиг завершити свою працю. Останній том «Історії України- 
Руси» було присвячено українським визвольним змаганням під 
проводом Богдана Хмельницького. Але попри те, що праця була 
створена із застосуванням нової схеми української історії, базою 
для її написання була все ж «національно-культурна демократич-
на і недержавна» українська історіографія. 

діяльність М. С. Грушевського як історика стала своєрідним 
підсумком усього доробку української історіографії (взагалі істо-
ричної думки) за XIX століття. Найгіршим був цей доробок саме 
у справі висвітлення політичної історії України. Як і його вчитель 
В. Антонович, М. Грушевський розглядав історичний процес пе-
редусім як історію народу (нижчих соціальних прошарків). тож 
його історичні праці були направлені, як і праці його попередни-
ків, на вивчення соціально-економічного життя України. Полі-
тична історія висвітлювалася лише в тому разі, коли якісь полі-
тичні події мали значний вплив на життя народу. так, історія 
українських визвольних змагань під проводом Богдана Хмельни-
цького висвітлюється автором передусім як народне повстання. 
Політична (особливо зовнішньополітична) діяльність гетьмана 
розглядається як щось другорядне стосовно народного руху і не 
завжди таке, що йде на користь. Як і В. Антонович, М. Грушевський 
зображує зовнішньополітичну діяльність Богдана Хмельницько-
го і його соратників як низку авантюр. 

Українсько-російський договір і Переяславська рада 1654 ро-
ку — це, на його думку, найневдаліша дипломатична авантюра 
Богдана Хмельницького: «Коли ви читаєте ці рядки, минає 250 літ 
від прилучення України до Московської держави: 8 січня 1654 року 
провідник українського народу, гетьман Богдан Хмельницький 



зі старшиною зложив присягу на вірність московському цареві. 
чи припускав він, що ті відносини, які зв’язував він цією прися-
гою, протривають так довго? — З певністю ні. для нього це була 
дипломатична комбінація, одна з карт широкої політичної гри, 
яку повів цей «малий незначний чоловік», як він себе називав, з 
польською адміністрацією і з якої несподівано виросла величез-
на війна, що перевернула давнішу політичну систему Східної 
Європи, так і ця його дипломатична комбінація — союз із Мос-
квою — несподівано стала підвалиною нового політичного ґрун-
тування половини Європи». 

Якщо дати узагальнюючий підсумок діяльності української і 
російської історичної думки ХІХ століття, то можна сказати, що 
була зібрана достатня кількість інформації для постановки про-
блеми і первинного її розгляду. 

Hа початок XX століття проблема українсько-російського 
договору 1654 року набуває вже сучасних рис. Передусім, як 
слушно зауважив свого часу М. Брайчевський, договір 1654 року, 
або ж Переяславська рада, стають основою періодизації історії 
України. Уперше така періодизація з’явилася в праці д. Бантиш-
Каменського «история Малой России...», надалі вона була фак-
тично визнана всіма українськими істориками XIX століття. до 
самого договору дослідники ставилися по-різному, але всі як 
один визнавали виняткову (позитивну або негативну) роль цієї 
події в історії України. На кінець ХІХ століття ставлення до 
українсько-російського договору 1654 року як до виняткової 
події в історії України вийшло за межі наукових дискусій і ста-
ло надбанням української культури, світогляду, ідеології. Попу-
ляризаторами такого ставлення до договору 1654 року стали 
мало не всі українські культурні, наукові і політичні діячі 
XIX століття. 
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ПРОБЛеМА ЮРидичНОГО ВиЗНАчеННЯ  
НАЯВНиХ теКСтІВ  

УКРАїНСьКО-РОСІЙСьКОГО дОГОВОРУ 1654 РОКУ

Договір 1654 року став предметом вивчення не так давно. 
Праці, у яких вивчалася формально-юридична його сторона, по-
чали з’являтися лише у 80-х роках XIX століття. Це було пов’язано 
з лібералізацією царського режиму під час і після реформ 60—70-х 
років XIX століття. 

Реформа була процесом досить нерівномірним і нерівнознач-
ним щодо різних сторін життя Російської імперії. Особливо су-
перечливим був процес ліберального реформування щодо націо-
нального питання, де лібералізація дуже швидко змінювалася 
реакційними заходами, скажімо, такими як Валуєвський цирку-
ляр 1863 року чи емський указ 1876 року. Жодних значних змін 
не зазнала також історико-ідеологічна схема розгляду історії 
Росії. 

Судова реформа потребувала великої кількості спеціалістів 
із права, зокрема з історії держави і права. З цієї дисципліни 
з’явилися підручники та наукові праці. Саме там були перші 
спроби дати юридичну класифікацію договору. 

Українсько-російське зближення 50-х років XVII століття, 
згідно із загальновизнаною версією українсько-російських сто-
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сунків тих часів, означало приєднання України до складу Росій-
ської держави. Беззастережно визнаючи цю точку зору, російські 
правознавці фактично, кожен по-своєму, мали дати відповідь на 
питання: яким чином і на яких засадах Україну було приєднано 
до складу Російської держави? Свої теорії російські правознавці 
будували тільки на базі щойно опублікованих документів про 
українсько-російські відносини 40—50-х рр. XVII століття. 

Основним засобом їх дослідження був формально-юридич-
ний аналіз актових матеріалів, особливо договору 1654 року. 

Більшість російських істориків права визнавали актом при-
єднання України до Російської держави саме договір 1654 року. 
Пояснити це дуже просто. Україна, за більшістю версій, приєдна-
лася до Російської держави добровільно, із власної ініціативи, що 
передбачає обопільну згоду сторін. досягнуто цієї згоди було в 
результаті переговорів, що завершилися виробленням спільного, 
обов’язкового для обох сторін документа, тобто договору. таким 
чином, це приєднання відбулося не в результаті Переяславської 
ради 8 січня 1654 року, а стало наслідком українсько-російських 
переговорів у Москві у березні—квітні 1654 року, де й було вкла-
дено договір. 

Основною метою розгляду і вивчення проблеми для росій-
ських істориків права була юридична класифікація українсько-
російських відносин у зв’язку з договором 1654 року. Найбільш 
популярними були версії про розгляд українсько-російського 
договору як акта: інкорпорації (на певних умовах із збереженням 
автономії), васалітету, протекторату, реальної унії, особистої 
унії. 

Отже, з-поміж розглядуваних варіантів присутня також ін-
корпорація, але погляди на неї у російських правознавців знач-
ною мірою відрізнялися від поглядів російських та українських 
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істориків. Під інкорпорацією як українські, так і російські істо-
рики звичайно вважали повну інкорпорацію (як, скажімо, Пан-
телеймон Куліш), котра є лише одним із видів інкорпорації. 
Повна інкорпорація передбачає повний контроль держави-при-
єднувача над приєднаною територією, що звичайно відбувається, 
коли якась держава захоплює ту чи іншу територію військовою 
силою. Більшість правознавців визнали, що в цьому разі йдеться 
не про повну інкорпорацію. 

Найпопулярнішими серед тогочасних дослідників історії 
російського права були трактування договору 1654 року як унії 
або ж як однієї з форм васалітету чи протекторату. 

Варіант трактування договору як унії зазвичай розглядав її 
як унію або реальну, або як персональну. Персональна унія поля-
гає в тому, що дві держави з якоїсь причини з’єднуються під вла-
дою одного монарха. таке об’єднання відрізняється від інкорпо-
рації тим, що відбувається за обопільною згодою сторін (як, 
скажімо, було у випадку з Вільгельмом ІІ Оранським, який одно-
часно був правителем і Англії, і Нідерландів), або ж у результаті 
династичного шлюбу (наприклад, Кревська унія 1315 р.). Саме 
такою унією було, на думку історика В. Сергієвича, українсько-
російське зближення в 50-х роках XVII століття. Цей автор по-
лемізує з трактуванням Переяславської ради і договору 1654 року 
як акта інкорпорації. На основі наявних тоді джерел він робить 
висновок: «Малороссия не была присоединена как провинция, 
как была присоединена, например, тверь... Малороссия не соеди-
нилась с Московским государством, а только признала своим 
государем царствующего в Москве государя с его потомством». 

Справді, твердження про перехід України під «високу руку» 
московського царя можна трактувати й таким чином. Але Богдан 
Хмельницький і фактично, і згідно з умовами договору після його 
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укладення виконував у повному обсязі всі функції голови держа-
ви, хоча в разі персональної унії цар має володіти й керувати 
обома державами, що не є можливим за збереження гетьманом 
всієї повноти державної влади в Україні. до того ж персональні 
унії відбуваються за умови, коли в країні з якоїсь причини на час 
її здійснення немає правителя. тобто в одній із країн місце голо-
ви держави має бути вільне. У нашому випадку голови держав 
є в обох країнах. 

Інший варіант унії передбачає з’єднання двох держав в одну 
шляхом укладення договору, що обумовлює права та умови спів-
праці для обох сторін. такою була, наприклад, Люблінська унія 
1569 року, що є безумовно класичним взірцем, еталоном реальної 
унії. Звичайно, коли вважати українсько-російський договір 
1654 року чимось подібним до конституції, то можливо допусти-
ти і такий варіант. Але в разі реальної унії: по-перше, обов’язкова 
наявність спільних органів державного управління і владних ін-
ститутів, чого ми не спостерігаємо в Україні за часів Богдана 
Хмельницького; по-друге — спільність зовнішньополітичної 
діяльності (жодна зі сторін не має права на свою окрему зовніш-
ню політику). Згідно з договором, Україна таку змогу, хоч і з де-
якими обмеженнями, мала. таким чином, повна інкорпорація, 
реальна і персональна унія, є найменш імовірними варіантами 
українсько-російських відносин 50-х рр. XVII століття, оскільки 
в наявних договірних документах не було передбачено існування 
тих інститутів, без яких неможливе укладення міждержавної унії 
чи повна інкорпорація України. Ці трактування українсько-
російського зближення 50-х рр. XVII століття піддавалися досить 
гострій критиці ще в XIX — на початку XX століття. тоді ж доволі 
популярними стали гіпотези про договір 1654 року як про вста-
новлення васальної залежності України від московського царя, 
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про протекторат Московського царства над Україною, а також 
про неповну інкорпорацію України Росією. 

Однак варіанти українсько-російського зближення 50-х рр. 
XVII століття як унії або як повної інкорпорації передбачали пов-
ну відсутність у контрагентів самостійної, незалежної одна від 
одної зовнішньої політики, а також значного обмеження внут-
рішньої автономії однієї із сторін (у разі повної інкорпорації), 
або ж обох контрагентів (за існування унії). Але жодних юридич-
них чи фактичних обмежень суверенітету України чи Росії під 
час українсько-російського зближення 50-х рр. XVII століття за 
більш детального розгляду їх відносин помічено не було. Це зму-
сило дослідників юридичної сторони договору 1654 року розгля-
нути інші варіанти правової класифікації договору. 

Саме тому стали популярними трактування договору 
1654 року, які не передбачали тісної державної злуки контраген-
тів. Особливо це стосується розгляду цього договору як форми 
протекторату чи васалітету. Власне, ці дві форми відрізняються 
одна від одної лише тим, що васалітет виникає з волі сюзерена, 
за його ініціативою, тоді як протекторат передбачає обопільну 
згоду сторін. Як васальні розглядав українсько-російські відно-
сини тих часів історик М. Коркунов. 

Васальні відносини передбачають залежність, яка не знищує 
суверенітету васала, а лише підпорядковує його іншому можно-
владцю. Залежність ця має винятково зовнішньополітичний ха-
рактер. Васал у своїх володіннях є єдиним і повноправним госпо-
дарем (сюзерен ніяк не втручається у цю сферу його діяльності). 
Але васал має підпорядкувати свої зовнішньополітичні дії інтере-
сам сюзерена. так, становище України, згідно з договором 1654 року, 
порівнюється зі становищем Болгарії відповідно до Берлінського 
трактату 1878 року. Взагалі для підкріплення трактування 
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українсько-російського договору 1654 року як васалітету часто 
наводилися приклади відносин між туреччиною та її васалами, 
особливо це стосується вже згадуваної Болгарії, а також Єгипту. 
На противагу твердженням про унію та інкорпорацію, васалітет 
мав одну очевидну перевагу над ними: «Русский царь не соединял 
в своем лице две раздельные государственные власти, но малорос-
сийский гетман подчинялся ему как высшему властителю». 

Правда, мусимо сказати, що і Болгарія, і Єгипет були свого 
часу захоплені туреччиною, а потім уже, згідно з волею турець-
кого султана, набули більш незалежного становища, тобто стали 
його васалами. Україна ж пішла на зближення з Московським 
царством із власної ініціативи, а українсько-російські відносини 
мали в той час договірний характер. таким чином, ми маємо знач-
но більше підстав говорити про протекторат Москви над Украї-
ною, ніж про васальну залежність України від Московського 
царства. Протекторат хоч і мав основні ознаки васальних відно-
син, але, як уже було сказано, базувався не лише на волі сюзерена, 
а й на згоді васала підпорядковуватися йому. Під час встановлен-
ня протекторату сторони звичайно домовлялися між собою про 
умови співпраці. трактування українсько-російського договору 
1654 року як протекторату і стало найбільш популярним серед 
українських істориків початку XX століття, особливо серед істо-
риків на еміграції. 

Були також популярними інші, більш складні правові концеп-
ції розвитку українсько-російських відносин другої половини 
XVII століття. 

Отже, всі наведені оцінки правового змісту договору мають 
серйозні вади, які заважають точно визначити цей зміст. Ви-
никла потреба якось урізноманітнити сам спосіб розгляду проб-
леми. 
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Одним із прикладів такого урізноманітнення є праця І. Ро-
зенфельда «Присоединение Малороссии к России (1654—1793)». 
На відміну від своїх попередників, автор (як це видно вже з назви 
твору) розглядає приєднання України до Росії не як одноактну 
дію, а як доволі тривалий і важкий процес, що тягнувся майже 
півтораста років. Українсько-російський договір 1654 року є лише 
початком процесу, точніше передумовою для його початку. При-
єднання України до Російської держави все ще вважається, на 
думку російських правознавців, за кінцеву мету тогочасних 
українсько-російських стосунків. Хіба що замість сприйняття 
договору як акту безпосереднього приєднання договір 1654 року 
та всі інші українсько-російські договори протягом XV—
XVII століть виступають як перехідний період від повної неза-
лежності України (після 1648 р.) до її повної інкорпорації Росією 
(1793). У цьому, власне, і полягала висунута І. Розенфельдом кон-
цепція «неповної інкорпорації». 

чому цей автор знову повертається до трактування українсько-
російського зближення 50-х рр. XVII століття як до інкорпорації?

тут у процес вивчення договору 1654 року знову вклинюєть-
ся питання про Переяславську раду 1654 року. точніше, про пи-
тання присяги. І. Розенфельд теж розглядав васалітет як одну з 
можливих форм приєднання України до Росії, але він відкинув 
цей варіант. Найбільшу вагу для нього тут має сам факт присяги 
підданих Богдана Хмельницького російському цареві. У разі ва-
салітету присягу царю на вірність міг складати лише він сам, так 
як і кожен із його підданих міг складати присягу на вірність лише 
самому Богдану Хмельницькому. Коли ж ідеться про присягу під-
даних Богдана Хмельницького безпосередньо царю, то тоді це вже 
не васалітет. Саме тому І. Розенфельд каже, що в цьому разі має 
місце неповна інкорпорація. 
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Близьким до сказаного є трактування договору 1654 року як 
приєднання на правах автономії, що знову ж таки була однією з 
перехідних форм до повної інкорпорації України Росією. так, 
Україну досить часто порівнювали з іншими приєднаними тери-
торіями, котрі і після приєднання мали доволі широку обласну 
автономію. 

договір 1654 року не містить прямих вказівок на тісну дер-
жавну злуку України з Росією. Не знаходячи їх у договорі, дослід-
ники російського права намагаються шукати їх в інших подіях. 
Найбільше — в Переяславській раді 1654 року. Хоч визначити, 
яку ж роль відігравала Переяславська рада в українсько-росій-
ських відносинах, досить важко, позаяк джерельна база для ви-
вчення цієї події дуже бідна. Нині відомий лише один опис подій 
Переяславської ради — статейні списки московського посла. 
Утім, вони не дійшли до нас в оригіналі. Більше того: деякі до-
слідники небезпідставно вважають, що сам посол на Раді присут-
ній не був. до того ж під час Ради не було ухвалено чи розробле-
но жодних договорів, не було ухвалено жодних рішень чи угод. 
Це було зроблено або до Переяславської ради 1654 року (ук-
раїнсько-російські контакти 1653 року, рішення Земського собо-
ру), або після неї (українсько-російські переговори березня—
квітня 1654 р.).

На науковому рівні правовими аспектами українсько-росій-
ського зближення 50-х рр. XVII століття найбільше займались 
українські історики-емігранти (починаючи з 20-х років), а потім 
уже й історики з української діаспори. 

Найбільше спеціалізувалися на вивченні правових аспектів 
історії України передусім українські освітні центри в Австрії та 
чехословаччині. Це, мабуть, були найпотужніші центри розвитку 
української науки на вигнанні. тому є дві причини: саме тут зібра-
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лося найбільше українських емігрантів — учених та політичних 
діячів, і кожен із них хотів бути якомога ближчим до України, 
друга причина — ліберальне ставлення урядів чехословаччини та 
Австрії до українських емігрантів. Особливо це стосується уряду 
чехословаччини, де прихильність до українських учених і політи-
ків на вигнанні обумовлена не в останню чергу тим, що представ-
ники післявоєнної (мається на увазі Перша світова війна) прав-
лячої еліти чехословаччини були добре знайомі з провідними 
українськими вченими і політиками початку XX століття. Як при-
клад можна навести давню дружбу між тодішнім президентом 
чехословаччини т. Масариком і М. Грушевським, І. Франком, 
С. дністрянським та іншими видатними діячами України. 

Найбільше діяльність українських учених в еміграції пов’язана 
з трьома навчальними закладами: Українським соціологічним 
інститутом у Відні (скорочено УСІ), Українським вільним універ-
ситетом у Празі (скорочено УВУ) та Українською господарською 
академією в Подебрадах (скорочено УГА). Найдовше діяли цен-
три, що були в чехословаччині. УСІ, після того як звідти пішов 
Грушевський, фактично самоліквідувався, діяльність же інших 
українських емігрантських наукових центрів не була так тісно 
пов’язана з вивченням нашої проблеми. 

Розгляд українсько-російських відносин 50-х рр. XVII століт-
тя вівся в основному у двох напрямках: з’ясування юридичної 
природи договору, його правова класифікація; зародження нових 
і подальший розвиток попередніх українських ідеологічних докт-
рин, де українсько-російські відносини 50-х рр. XVII століття 
розглядалися (це стало вже глибоко вкоріненою традицією) як 
невід’ємна частина цих доктрин. 

Напліднішим із дослідників українсько-російського договору 
1654 року з-поміж українських зарубіжних істориків тієї пори був 
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А. Яковлів, автор унікальної фундаментальної праці з історії ук-
раїнсько-російських правових та дипломатичних відносин 
XVII—XVIII століть «Українсько-московські договори в XVII—
XVIII століттях». Хоча А. Яковлів і був знайомий з попередніми 
історико-правовими розвідками, що були присвячені цьому до-
говору, однак, спираючись на всі надбання історичної і правової 
думки, які існували на час написання його праці, не міг однознач-
но визначити юридичну природу українсько-російського догово-
ру 1654 року. так, в «Українсько-московських договорах в XVII—
XVIII століттях» він характеризує українсько-російські відносини 
після укладення договору 1654 року як васалітет у формі протек-
торату (тобто васалітет за обопільною згодою сторін) Москов-
ського царства над Україною. Пізніше автор перегляне свою дум-
ку у статтях, що вийшли на честь 300-ї річниці договору 1654 року. 
У праці «договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським 
царем Олексієм Михайловичем» він говорить про договір 
1654 року як про гарант передусім українсько-російського вій-
ськового союзу проти Речі Посполитої. Ще в іншій своїй статті 
А. Яковлів відверто заявляє: «...тільки посудок В. Липинського про 
договір 1654 року, як про мілітарний союз України й Москви, від-
повідав подіям перед і під час укладання договору та автентично-
му його текстові. до опінії В. Липинського приєднався і я, тільки 
додав, що в договорі помітні сліди ідеї протекторату царя з озна-
ками національного васалітету (присяга, данина)». 

Своєрідним поєднанням правового та ідеологічного тракту-
вання українсько-російського договору 1654 року є праці ук-
раїнського історика-правознавця Р. Лащенка, діяльність якого 
була також тісно пов’язана з українськими науковими центрами 
в чехословаччині. За своїми поглядами Р. Лащенко був наступ-
ником так званої «народницької» школи в українській історіогра-
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фії (і взагалі в українській історичній і суспільно-політичній 
думці). Він був прихильником і продовжувачем ідей М. Косто-
марова, особливо щодо федералізму і всеслов’янської єдності. 
Фактично Р. Лащенко підводив правову основу під історико-ідео-
логічні концепції М. Костомарова. Українсько-російський договір 
1654 року у творах Р. Лащенка теж подається як продовження 
федералістських тенденцій у політичному житті східнослов’ян-
ських народів. У своїй праці «Лекції по історії українського пра-
ва» автор обстоює концепцію федерального устрою Київської 
Русі. точніше, для Р. Лащенка Київська Русь — це конфедерація 
майже повністю незалежних князівств, що мала тенденцію до 
утворення федерації, але цьому стала на заваді монголо-татарська 
навала. Українсько-російський договір 1654 року розглядався 
передусім з точки зору можливої майбутньої відбудови федерація 
східнослов’янських народів. Саме з цією метою Р. Лащенком 
було зроблено правовий аналіз договору 1654 року, якому він 
присвятив одну із своїх праць. 

Роблячи аналіз усіх відомих на той час в історіографії форм 
можливого приєднання України до Московського царства, автор 
повністю не погодився із жодною, але рішуче відкинув лише 
варіант інкорпорації. На думку Р. Лащенка, інкорпорація виклю-
чає як можливість федеративних чи конфедеративних відносин 
між державами, але також взагалі робить неможливими будь-які 
договірні стосунки між сторонами. Усі ж інші форми приєднання 
(персональна і реальна унії, васалітет, протекторат) допускають 
можливість об’єднання України і Росії в одну державу на феде-
ративних чи конфедеративних засадах. Головною перепоною на 
шляху створення українсько-російської федерації (чи конфеде-
рації), на думку автора, була тенденція до встановлення в Мос-
ковському царстві абсолютної монархії. Найбільш імовірною 



формою приєднання тут знову ж таки виступав васалітет або 
протекторат, оскільки саме ці форми приєднання найменше су-
перечили як самому договору, так і реальному перебігові подій, 
до того ж саме за таких умов обидві сторони мали більшу свобо-
ду дій. 

Попри те, що після публікації десятого тому АЮЗР («Акты 
Юго-Западной России») 1878 року стали широко відомими всі 
три варіанти договору 1654 року, дослідники, що займались його 
правовим визначенням, все ж аналізували лише якийсь один із 
варіантів документа і далеко не завжди вказували, який саме. Цим 
можна частково пояснити суперечності в його класифікації. так, 
документ з 14 статей справді забороняє гетьману вести свою зов-
нішню політику, що розцінюється як васалітет, документи з 23 і 
з 11 статей вказують лише на заборону стосунків із ворожими 
Московії державами, що, хоч і з застереженнями, можна назвати 
протекторатом. Але фактично жодних обмежень для зовнішнь-
ополітичного життя України в ті часи взагалі не було. 

тож можна зробити висновок, що ні українські, ні російські 
дослідники кінця XIX — початку XX століття так і не дійшли 
згоди щодо правової класифікації українсько-російського дого-
вору 1654 року. Але слід також звернути увагу на той факт, що і 
українська, і російська історико-правова думка працювала проти 
офіційної версії розвитку українсько-російських стосунків 
1653—1654 років. Адже всі варіанти розгляду і правової оцінки 
договору 1654 року, попри всю їх різноманітність, більшою чи 
меншою мірою заперечують офіційну версію його розгляду. 
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ПеРеЯСЛАВСьКА РАдА 1654 РОКУ  
В РОСІЙСьКІЙ ІСтОРичНІЙ НАУЦІ  

Тематика, пов’язана з тогочасними українсько-російськими 
відносинами, знайшла своє відображення і в російській історіо-
графії. І тут бачимо майже тотальну її політизацію. 

Сьогодні вже не треба доводити, що фантом цієї події у ви-
гляді різних редакцій Переяславського міфу до останнього часу 
використовувався російськими елітами для легітимації зверх-
ності Росії над Україною. При цьому російська історіографія Пе-
реяславської ради 1654 року перебувала в постійному й жорстко-
му інтелектуальному протиборстві з іншими історіографіями, 
особливо українською та польською. «Статті Богдана Хмельни-
цького мають не тільки історичний інтерес, а й державний», — 
цей характерний вислів Г. Карпова дуже влучно відбиває суть 
дотеперішньої російської історіографії Переяслава 1654 року. Ви-
роблений у своїй первісній версії під впливом політичних чин-
ників Московії так званий Переяславський міф був підхоплений 
російською історіографією і став її дороговказом. 

І це цілком природно, оскільки російські історики, як будь-
яка самодостатня група, дивилися на минувшину російськими 
очима, а не очима сусідів. Уже в ХVIIІ cтолітті російська істо-
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ріографія однозначно позиціонувала себе як російську велико-
державницьку концептуальну альтернативу іншим варіантам 
історіографічного освоєння проблеми. 

Інтелектуальним тлом для цього тоді стала вже доволі ви-
пробувана в московських літописних текстах та в дипломатичній 
практиці, звернена до сучасності й водночас спрямована в май-
бутнє патримоніальна схема інтерпретації історії Московії та 
легітимації її претензій на «київську спадщину», доповнена кон-
цепцією про «одноплемінність» українців і росіян. 

Перші зусилля російської історіографії на ниві інтерпретації 
Переяслава 1654 року відбивали прагнення обґрунтувати курс 
Москви на поглинення Гетьманщини через право насильницько-
го приєднання, тобто через найвищу, за тогочасними уявленнями, 
санкцію. У такому дусі витриманий коротенький сюжет з «Ядра 
російської історії» А. Манкієва про те, що в середині ХVII століт-
тя цар Олексій Михайлович відірвані колись від Рюриковичів 
«Київ, чернігів і Сіверське княжіння з усіма підвладними містами 
і пригородками від Польщі зброєю відвернув». Аналогічний 
підхід застосував «батько російської історіографії» В. татищев. 
У його «Лексиконі» теж ідеться про «визвольний» похід москов-
ських військ 1654 року та оволодіння ними «усією Малоросією». 

Водночас з’являється примітна теза про те, що через непо-
ступливість Польщі «Хмельницький сам просив царя» про під-
данство. Поява цієї тези була першим сигналом того, що росій-
ська історіографія мусила реагувати на доробок української 
історіографії, у першу чергу літописи Грабянки, Величка та «Ко-
роткий опис Малоросії» з їх концепцією добровільності входжен-
ня Гетьманщини до складу Московії на договірній основі. 

Відтоді розвиток російських досліджень Переяслава 1654 ро-
ку — це безперервна боротьба з викликами часу, які щоразу біль-
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ше розмивали підґрунтя російського великодержавницького 
бачення проблеми. Під тиском розширення джерельної бази, по-
яви конкурентних концептуальних і ділянкових напрацювань, 
врешті, під впливом змін методологій все нові й нові жорсткі 
(й не тільки) складники великодержавницької російської концеп-
ції позбувалися наукового підґрунтя, а то й набували кумедного 
вигляду. Від декотрих із цих складників російським дослідникам 
довелося відмовитися цілком, інші щоразу пристосовувалися до 
свіжої історіографічної ситуації. 

Першою жертвою стало пояснення Переяслава 1654 року через 
концепцію відвоювання, від якого довелося відмовитися вже в се-
редині ХVIII століття. З іменами Г.-Ф. Міллера, О. Рігельмана та 
Г. Болтіна був пов’язаний відхід російської історіографії на позицію 
визнання договірності входження Гетьманщини до складу Московії, 
тобто на традиційну позицію української козацької автономістської 
історіографії. Але якщо в останній договірність «Березневих стат-
тей» була серцевиною концепції, то для російських істориків — спра-
вою вимушеною, що добре помітно як у полеміці І. Болтіна з 
Г. Леклерком щодо насильницької ліквідації Гетьманщини Москвою, 
так і в тому, як О. Рігельман препарує компільовані ним тексти. 

Якщо Самовидець і Грабянка, літописи яких компілює 
О. Рігельман, подають Переяславську раду та вироблення «Берез-
невих статей» як процес узгодження інтересів суб’єктів, то 
О. Рігельман трактує їх як вияв царської волі. Скажімо, для Гра-
бянки боярин В. Бутурлін був споряджений в Україну, щоб «ви-
робити постанову, на яких умовах та при яких вольностях мо-
жуть проживати козаки під рукою його царської величності», а 
для О. Рігельмана московське посольство вирушило, «щоб усіх 
там під царську руку прийняти й у вірності до присяги привести 
і в тому підписками ствердити». 
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Від д. Бантиш-Каменського, внесок якого в розробку пробле-
матики українсько-московських домовленостей 1654 року важко 
переоцінити, російські історики вже вимушені подавати внут-
рішньо розбалансовані концепції, де висновки досліджень у кон-
кретних ділянках проблеми суперечили великодержавницькій 
оболонці, у яку вони були затиснуті. І це стало найпримітнішою 
особливістю російської історіографії проблеми. 

В «истории Малой России» д. Бантиш-Каменського знайш-
лося місце і для висвітлення заходів гетьмана з пошуку все нових 
і нових союзників, і для тези про можливість підданства козаць-
кої держави туреччині, і для опису конфлікту в Переяславі, і не-
бажання Івана Богуна присягати цареві, і того, як після Переяс-
лава 1654 року Богдан Хмельницький «приховано діяв усупереч 
Переяславському договору». 

Зі значно гострішої, ніж, скажімо, у І. Болтіна, дилеми між 
великодержавницькими уподобаннями і свідченнями джерел 
було знайдено простий вихід. Убравши з’ясовані історичні факти 
у великодержавницькі шати, д. Бантиш-Каменський навів їх, на-
давши своїм наступникам право самим їх осмислювати. для до-
слідника Переяславська рада 1654 року залишається актом, який 
виправив історичну помилку і повернув царю невід’ємну скла-
дову його вотчини шляхом добровільного підданства України з 
ласки Олексія Михайловича. «Березневі статті» — це «милости-
вий дарунок малоросіянам та провіднику їхньому». 

Поза цим заслуги д. Бантиш-Каменського безсумнівні. до-
слідник не мав собі рівних ні за багатством наведеного фактич-
ного матеріалу, ні за його опрацюванням. Написана на два десятки 
років пізніше «Історія Малоросії» М. Маркевича, що задумува-
лася як українська відповідь д. Бантиш-Каменському, виглядала 
значно слабшою. 
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д. Бантиш-Каменський першим порушив низку важливих 
проблем, стояв біля витоків багатьох перспективних напрямів 
дослідження українсько-російських відносин. для російських 
істориків базовою моделлю виявилась і сама Бантишева концеп-
ція переяславсько-московської системи 1654 року. Проминаючи 
Г. Устрялова, який був лише інтерпретатором концепції д. Бан-
тиш-Каменського, слід зупинитися на поглядах С. Соловйова, 
який спробував уже теоретично обґрунтувати можливість уві-
бгати у великодержавницьку канву будь-який комплект подієвих 
та смислових складників. доробок ученого постав на основі до-
пасування до студій над проблемою його теорії органічного роз-
витку. Переяслав 1654 року бачився дослідникові явищем, 
підвладним універсальним законам, закономірним виявом істо-
ричного поступу. Логічний ряд у С. Соловйова має такий вигляд: 
Переяславська рада 1654 року як акт приєднання України до 
Московії є проявом універсальних законів історичного розвит-
ку; дія останніх пробивалася крізь частокіл суперечливих подій; 
зміст цих подій все одно підпорядкований кінцевому резуль-
татові. 

Попри всю свою очевидну вразливість, підходи С. Соловйова 
до проблеми Переяславської ради 1654 року виявилися, по суті, 
порятунком для російської історіографії. Якщо д. Бантиш-Ка-
менський вивів її на шлях розширення тематичних горизонтів, 
то С. Соловйов уможливив поглиблення розгляду проблеми. 
Саме на прокладеному С. Соловйовим шляху на російську іс-
торіографію Переяслава 1654 року чекали найзначніші здо-
бутки. 

Крім того, С. Соловйов став автором двох важливих концеп-
тів. Він першим у російській історіографії зробив суб’єктом Пе-
реяславської ради 1654 року з українського боку «народ»: «При-
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єднання до Росії було справою народною». Під народом він 
розуміє селян, міщан, більшість козаків і ту частину покозаченої 
шляхти, яка підтримала ідею Переяслава 1654 року. По-друге, 
С. Соловйов забив осикового кілка в концепцію, висунуту мос-
ковською політичною елітою ще в середині ХVII cтоліття (до 
історіографії, введеної Г.-Ф. Міллером), про наступ Москви на 
державність Гетьманщини як відповідь на ворожі підступи з боку 
останньої. За С. Соловйовим, цар підтверджував права своєю 
милістю, «не зобов’язуючись на майбутнє, надаючи собі право за 
певних обставин знищити ці вольності без будь-якого клятвовід-
ступництва». Слід додати, що ні до, ні після С. Соловйова ніхто з 
російських дослідників не писав так відверто про справжні, а не 
удавані наміри Москви. 

Остання третина ХІХ століття — доба закручування офіцій-
ним Петербургом гайок в асиміляторській антиукраїнській полі-
тиці — дала найяскравіший приклад того, як визначні здобутки 
в досліджуванні переяславсько-московської системи 1654 року 
можуть поєднуватися із сповідуванням ортодоксального вели-
кодержавництва та з нерозбірливістю в засобах на полі інтелек-
туальних змагань з представниками конкурентних історіографіч-
них шкіл. Йдеться про Г. Карпова (учня С. Соловйова), чий 
доробок до сьогодні належним чином не поцінований і, найпев-
ніше, саме через другий бік медалі. 

Поза сумнівом, Г. Карпову належить особливе місце в істо-
ріографії Переяславської ради 1654 року та «Березневих статей». 
Він був першим істориком, чиїм основним науковим заняттям 
стала саме ця проблематика, першим, хто почав розробляти іс-
торіографію та джерелознавство проблеми, зрештою, саме він 
упорядкував найповнішу археографічну публікацію джерел з іс-
торії українсько-московських переговорів березня 1654 року. 
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Г. Карпов зробив низку слушних спостережень. Зокрема, 
влучно зауважив, що Москва «приймала Богдана Хмельницького 
не тоді, коли він був сильний, а в той час, коли вкрай ослаб». Цю 
думку дослідника пізніше розвинув М. Грушевський. Г. Карпов 
першим звернув увагу на те, що гетьман та його найближче ото-
чення приховували від рядового козацтва зміст Березневих ста-
тей, що вони «за життя Богдана Хмельницького майже ні в чому 
не були залучені до дії». На іншому полюсі маємо надривний 
стиль, афектні судження, хворобливе сприйняття концепцій ук-
раїнських та польських дослідників, навіть проголошення всіх 
немосковських джерел недостовірними. 

Квінтесенцією поглядів Г. Карпова на Переяславську раду 
1654 року можна вважати такий його текст: «Переяславська 
рада була справою не самих тільки козаків, але всього народу. 
чи треба було народові на цій Раді читати які-небудь права і 
пропонувати які-небудь умови Великій Росії? Малоросія одно-
го могла тільки бажати, щоб її не видавали Польщі». Намага-
ючись обґрунтувати ці положення, Г. Карпов слідом за С. Со-
ловйовим веде мову про нібито постійне від весни 1648 року 
тяжіння «народу і козаків» до Москви. Звідси виводиться не-
потрібність української державності для некозацьких прошар-
ків, яку дослідник цинічно називає «нічим не регульованим 
кріпосним правом», а Московію, не менш цинічно, — визволи-
телькою від нього. 

За Г. Карповим, навіть самі козаки не хотіли мати своєї держа-
ви. «Про яку-небудь самобутність Малоросії, — писав дослід-
ник, — під протекцією Москви або іншої держави, здається, Бог-
дан Хмельницький не думав; і до речі, оповідки про цю 
самобутність — пізніший винахід». для російської історіографії 
карпівсько-соловйовський концепт «народної Переяславської 
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ради» мав далекосяжне значення. У такий спосіб «український 
народ» був перетворений на рушія та найвищу санкцію приєд-
нання України до Московії, а відповідно й на санкцію знищення 
козацької державності. Це відкривало перед ідеологічною маши-
ною Російської імперії нові горизонти на важливому для неї ук-
раїнському напрямкові. Ними імперські чинники повною мірою 
скористаються пізніше, вже за часів СРСР. Офіційні радянські 
канони Переяслава 1654 року — концепції «меншого зла» та «най-
більшого блага» — були, по суті, лише марксистсько-ленін-
ською версією адекватно не використаного свого часу концепту 
Г. Карпова. 

У російській домарксистській історіографії послідовником 
С. Соловйова та Г. Карпова у використанні концепту «народної 
Переяславської ради» був П. Буцинський, з тією лише різницею, 
що він рішуче розвів у контексті московського питання еліту на 
чолі з Богданом Хмельницьким і «народ» по різні боки барикад 
та зробив саме «народ» єдиним в Україні щирим поборником 
зверхності Московії. тим самим П. Буцинський підважував тра-
диційну для російської історіографії канонізацію Богдана Хмель-
ницького — одне із наріжних положень попередніх великодер-
жавницьких концепцій. П. Буцинський уперше сформулював 
російську альтернативу польському концепту зрадництва гетьма-
на. Якщо для польської історіографії Богдан Хмельницький — 
руйнівник «вітчизни милої», Речі Посполитої (і тим зрадник), то 
для П. Буцинського — «зрадник» справи народної, злиття Украї-
ни з Московією, який однаково обдурював і турецького султана, 
і московського царя. Після П. Буцинського російська історіогра-
фія перестала бути одностайною в оцінці Богдана Хмельницько-
го. Усе це відводить П. Буцинському особливе місце в історії 
російської науки. 



95

Кінець ХІХ — початок ХХ століття проходили під знаком лі-
дерства в російській історіографії Переяслава 1654 року пред-
ставників історично-юридичної школи, яка переживала в Росії 
розквіт, відповідаючи до того ж потребам юридичного обґрунту-
вання територіальних меж і претензій Російської імперії. Зосе-
реджуючись на дослідженні правового боку українсько-мос-
ковського договору 1654 року, історики-юристи до 20-х рр. 
ХХ століття залишалися головним рушієм дослідження цієї про-
блеми, стимулюючи водночас самостійні пошуки з боку україн-
ських та польських істориків. 

І вони знайшли вихід. Історики права притлумлювали деякі 
традиційні тези російської великодержавницької історіографії, 
які до того стояли непоборною перешкодою для студій над юри-
дичним боком українсько-московського договору 1654 року, на-
приклад: тези про Переяслав 1654 року як кульмінаційний пункт 
відновлення «природного історичного розвитку», про органічний 
потяг «українського народу» до московської зверхності. Нато-
мість на передній план висувалася теза про приєднання Гетьман-
щини до Московії як правового змісту переяславсько-москов-
ських домовленостей 1654 року. У такий спосіб модернізувалися, 
відповідно до запитів часу, підвалини великодержавницького 
бачення не тільки Переяслава 1654 року, а й української історії в 
цілому. таким чином для російської історіографії були створені 
кращі умови для концептуальних змагань з українською та поль-
ською історіографіями Переяслава 1654 року. Лінія основного 
вогню тепер переносилася на з’ясування правового боку ук-
раїнсько-московських домовленостей 1654 року, тобто на поле, 
де російська сторона почувалася значно впевненіше, ніж деінде. 
Саме під впливом російських напрацювань проблема в перші 
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десятиліття ХХ століття дедалі активніше освоюється і в Україні, 
і в Польщі. 

Російські історики права мали низку дослідницьких пріори-
тетів. Серед них слід насамперед виокремити всебічне обґрунту-
вання «11-ти статей» як остаточного варіанта українсько-мос-
ковського договору 1654 року (П. Шафранов) та дослідження 
їхнього юридичного змісту. Російські історики-правники вису-
нули цілу низку версій правового змісту «Березневих статей». Не 
будемо зупинятися на цих концепціях: питання вже досить ши-
роко продискутоване. Наголосимо на іншому: єдина проблема 
переяславсько-московської системи 1654 року була розщеплена 
на дві окремі самостійні проблеми — власне юридичний зміст 
«Березневих статей» і реальна практика українсько-московських 
відносин в останні роки гетьманування Богдана Хмельницького. 
Багато хто з істориків-правників визнавав фактичну самостій-
ність козацької держави відразу після Переяслава 1654 року. При 
цьому всі, незалежно від визнання цього факту, зосереджували-
ся на пошуках юридичного обґрунтування легітимності курсу 
Московії на ліквідацію української державності. Крок цей був 
належно оцінений і в таборі ортодоксальних великодержавників. 
Зокрема, не викликав у них опору навіть висновок B. Сергієвича 
про те, що «...з’єднання України та Московії мало тривати до тих 
пір, поки буде продовжуватися сімейна лінія Олексія Михайло-
вича». 

Утвердження в імперії більшовицької влади, як відомо, при-
звело до трагічних змін у науці. Як і в старій Російській імперії, 
проблема студій над Переяславською радою 1654 року з часом 
почала вважатися ідеологічно визначальною як для справи легі-
тимації зверхності Москви над Україною, так і для унеможлив-
лення рецидивів відцентрових тенденцій — катастрофічної за-
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грози для існування імперії. Але якщо добільшовицький 
офіційний Петербург безпосередньо не втручався в історіогра-
фічний процес і примирився із сусідством концептуально різно-
векторних наукових версій Переяслава 1654 року, то більшо-
вицька Москва швидко зажадала тотального контролю та 
одностайності. На середину 30-х рр. ХХ століття мети було в ос-
новному досягнуто. Накинуті пута перервали розвиток сформо-
ваних у ХІХ — на початку ХХ століття історичних шкіл, пере-
кривши кисень концепціям Переяславської ради 1654 року, які 
не вписувались у визначені «нагорі» настанови. Ситуація усклад-
нювалася ще й вибудовуванням штучних бар’єрів між радян-
ськими вченими й істориками вільного світу, що не тільки при-
звело до шкідливої інтелектуальної самоізоляції перших, а й 
зруйнувало конкурентне українсько-польсько-російське середо-
вище, існування якого було в ХІХ — на початку ХХ століття ві-
зитною карткою та одним із рушіїв досліджень Переяславської 
ради 1654 року, а також багатьох інших проблем української та 
східноєвропейської історії. 

Концепція Переяслава 1654 року, якої радянських дослідників 
змушували суворо дотримуватися, була розроблена не одразу, а 
лише в другій половині 30-х рр. ХХ століття. до кінця ж 20-х рр. 
цього століття тривав усіляко підтримуваний владою пошук 
шляхів адаптування російських великодержавницьких концеп-
туальних моделей до нових ідеологічних потреб, співзвучний у 
своїй основі загальним закономірностям процесу так званого 
«подолання буржуазних концепцій історичного минулого» та 
становлення «єдино правильної марксистської методології іс-
торії». такий стан речей пояснювався тим, що, як влучно заува-
жив І. Лисяк-Рудницький, переяславська традиція поки що не 
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використовувалася новою владою для легітимації російської 
зверхності над Україною. 

довгий ряд марксистських концептів Переяслава 1654 року 
відкрила схема М. Покровського. Різні складові його концепції 
могли виконати і виконали роль інтелектуального підживлювача 
для відмінних між собою візій проблем переяславсько-москов-
ської системи 1654 року. М. Покровський фактично першим спро-
бував увести в проблематику Переяславської ради 1654 року 
чинник класової боротьби. У схемі М. Покровського виключно 
соціальні конфлікти визначили політичну неминучість укладен-
ня гетьманом «татарського, турецького, шведського чи москов-
ського союзу». 

Богдан Хмельницький як представник класу експлуататорів 
буцімто мусив узяти на себе певні зобов’язання перед партне-
рами-експлуататорами, крізь призму чого й розглядаються Бе-
резневі статті. Отже, перехід Гетьманщини під зверхність сусі-
да подається як зло, бо він устійнював соціальні антагонізми. 
Але нахил її до Московії традиційно подається як найліпший 
з можливих варіантів історичного розв’язання «українського 
питання». 

У середині 30-х рр. ХХ століття було вироблено перший ве-
ликодержавний марксистський канон — концепція «меншого 
зла», що зобов’язувала радянських дослідників бачити в Переяс-
лавській раді 1654 року акт добровільного приєднання України 
до Росії, яке, попри наявний в Росії класовий і національний гніт, 
начебто тільки й уможливило повноцінний історичний розвиток 
українського етносу. Але якщо в Україні безпосереднє досліджен-
ня проблеми не припинилося, незважаючи на страхітливу фізич-
ну розправу з «не тими» науковцями, зокрема побачила світ вар-
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тісна праця М. Петровського, то в Росії переяславська тематика 
розглядалася винятково соціологічно. 

У середині 50-х рр. ХХ століття із владного олімпу був спу-
щений новий канон. На відміну від концепції «меншого зла», 
новий Переяславський міф оприлюднювався в розгорнутому 
вигляді, не залишаючи дослідникам жодного простору для сві-
жих узагальнень. Сумнозвісні «тези про 300-річчя возз’єднання 
України з Росією» — виклад офіційного канону української іс-
торії від Київської Русі до середини ХХ століття — містять ви-
кохані ще в рамках інтерпретації концепції «меншого зла» такі 
положення: іманентне беззастережне прагнення українців до 
московської зверхності; Переяславська рада 1654 року як всена-
родний акт, що утворив з Московії та України єдину державу; 
порятунок для України від «поневолення шляхетською Польщею 
і поглинення султанською туреччиною» у «возз’єднанні» з Мос-
ковією; величезний позитивний вплив «возз’єднання» на еконо-
мічний, культурний і національний розвиток України попри те, 
що «на чолі Росії стояли тоді цар і поміщики». Від глибокої тра-
диції російської домарксистської історіографії походило штучне 
притлумлення факту й значення української козацької держав-
ності, про яку в «тезах» знаходимо лише одну побіжну згадку. 
Водночас оцінка постаті Богдана Хмельницького походить із до-
робку українських істориків-марксистів, який виріс зовсім не з 
української традиції, а з концептів російських істориків середи-
ни ХІХ — початку ХХ століття; «тези» проголошують гетьмана 
палким поборником об’єднання України з Московією, а отже, 
підносять його як видатного діяча й полководця. «тези» оста-
точно освятили верхню хронологічну межу української Націо-
нально-визвольної війни — 1654 рік. Зрештою на попередні 
марксистські концепти спиралася й сама оцінка цієї війни, а го-
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ловне — допереяславського й післяпереяславського періодів ук-
раїнської історії. 

«Суть “тез” 1654 року, як влучно підсумував І. Лисяк-Рудни-
цький, — це концепція наперед визначеної єдності доль україн-
ського й російського народів, яка бере початок із спільних тра-
дицій Київської Русі й проходить крізь усі історичні епохи з 
Переяславською радою як кульмінаційною й символічною 
подією». Накинуті пута однаковою мірою стосувалися і росій-
ської, і підрадянської української історіографії. Але добитися з 
боку останньої цілковитого інтелектуального зациклення на но-
вому каноні система все-таки не змогла. частина українських 
істориків різних поколінь перебувала у внутрішній опозиції, а 
тому поряд із витриманими в суворій відповідності до ідеологіч-
них настанов фальсифікатами в Україні час від часу з’являлися 
дослідження з історії Національно-визвольної війни, тканина 
яких тією чи іншою мірою підважувала офіційний канон. При-
кладів відхилення безпосередньо від возз’єднавчої версії Пере-
яславської ради 1654 року, щоправда, не маємо, але результативні 
студії над низкою споріднених проблем (включно з джерелознав-
чими) розхитували Переяславський міф. У такий спосіб форму-
валися інтелектуальні передумови для появи оприлюднених на 
зламі 80—90-х рр. ХХ століття концептів, які відкрито й рішуче 
заперечували усталений міф. 

Усього цього не було в російській історичній науці. Генетично 
пов’язаний із російською історіографічною традицією офіційний 
канон відповідав глибинним інтенціям російської інтелектуаль-
ної думки, тотально замішаної на великодержавницькій ідеї. На-
віть більше, дух і буква переяславської частини «тез» настільки 
задовольняли російських істориків, що до кінця «нормативної» 
дії канону (злам 80—90-х рр. ХХ століття) жоден із них не вийшов 
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за межі безамбітного коментування цього канону. Запрограмо-
ваний згори сплеск наукової та публіцистичної літератури напе-
редодні гучного святкування так званого «300-літнього ювілею 
возз’єднання України з Росією», а також пізніший менш числен-
ний «інтелектуальний десант» до 325-річчя цієї події дали світові 
низку однаково причесаних під «тезову» гребінку текстів-близ-
нюків, у яких важко дошукатися раціональних наукових зерен 
і які різняться між собою хіба що кількістю сфальшованих поло-
жень, покликаних проілюструвати зміст тієї чи іншої офіційної 
тези. Крім коментаторів офіційного канону, на користь «тез» ак-
тивно працювали й ті поодинокі російські історики, які, власне, 
спеціалізувалися на дослідженні проблематики, безпосеред-
ньо пов’язаної з переяславсько-московськими домовленостями 
1654 року. 

таким чином, у 30—80-х рр. ХХ століття російські історики 
міцно стояли на ґрунті реанімованої ними ж під марксистською 
приправою ортодоксальної великодержавницької візії Переясла-
ва 1654 року — магістрального напряму російської історіографії 
проблеми ХVIII—ХІХ століть. Концептуальний доробок пред-
ставників історично-юридичної школи, який репрезентував по-
мірковане великодержавницьке крило і робив російську іс-
торіографію конкурентоздатною, було відкинуто. Наклавшись на 
специфіку марксистської методології та тотальний ідеологічний 
диктат, це призвело до згортання власне наукових досліджень та 
до культивування небувалих фальсифікацій у межах ілюструван-
ня офіційних канонів. Рішучі зміни інтелектуального тла розвит-
ку російської історичної науки, що сталися в 90-х рр. ХХ століття, 
зачепили й історіографію Переяславської ради 1654 року. Відбу-
лося концептуальне розшарування російської історіографії Пе-
реяслава 1654 року. 



У рамках основної тенденції помітним є прагнення присто-
сувати великодержавницьку концепцію взірця 50—80-х рр. 
ХХ століття до нових історіографічних умов. За фасадом визнан-
ня козацької державності та «суто формального обмеження са-
мостійності України» за «Березневими статтями» знову знаходи-
мо тези про возз’єднання, про його невідворотність і суцільну 
прогресивність. В останні роки зроблено спробу надати другого 
дихання теорії «єдиного православноруського народу» через за-
стосування до неї концепції «конфесіоналізації» європейського 
простору. Зрештою російська історія у своїх поглядах на все ук-
раїнське і досі не позбавлена впливу позанаукових чинників, 
цього одвічного «сірого кардинала» процесу історіописання. 
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ЗОВНІШНьОПОЛІтичНе СтАНОВиЩе УКРАїНи  
В СеРедиНІ XVII CтОЛІттЯ Й МОтиВи  

УКРАїНСьКО-РОСІЙСьКОГО ЗБЛиЖеННЯ  
1653—1655 РОКІВ 

Через скрутне внутрішнє і зовнішньополітичне становище 
гетьманський уряд терміново мусив за будь-яку ціну шукати 
собі могутнього і впливового союзника, яким на той час могла 
бути лише Росія. Московський цар погодився допомогти, але як 
компенсацію підпорядкував собі Україну. Цієї версії дотримува-
лися, за невеликим винятком, усі дослідники історії України й 
Росії. Усі вони по-різному ставились і до договору, і взагалі до 
тогочасних українсько-російських відносин, але жоден із них не 
піддавав сумніву задану версію розвитку подій, і, що найголовні-
ше, майже ніхто не заперечував винятковість значення цієї події 
для історії України. 

Найцікавішою особливістю вивчення українсько-російського 
договору 1654 року є той факт, що за всю його історію жоден із 
дослідників так і не висунув альтернативної версії розвитку 
подій. Ніхто не сумнівався в наявності цього договору в 1654 році, 
хоча причин для сумнівів було досить багато. Можемо назвати 
лише трьох дослідників, які хоч і не піддавали сумніву факту 
існування договору в 1654 році, але й не погоджувалися з винят-
ковою його роллю в історії України. Це д. донцов, В. Липинський 
та М. Брайчевський. 
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Це тим більше дивно тому, що в ході наукової розробки про-
блеми існуючу версію українсько-російських контактів 1653—
1654 рр. ніхто так і не обґрунтував належним чином. Вона явно 
не витримувала критики, що особливо яскраво продемонструва-
ли дискусії про юридичне визначення українсько-російського 
договору 1654 року. В ході дискусій про його правовий статус 
дослідники фактично майже відкинули твердження про договір 
як акт приєднання України до Російської держави. дехто з них 
(наприклад, В. Липинський чи д. донцов) переглянув ставлення 
до українсько-російського союзу як події виняткового значення 
в історії України. Але усталена версія так і не була відкинута. Не 
було також висунуто нових. Натомість з’явився компромісний 
варіант трактування тогочасних українсько-російських стосунків 
(договір як протекторат Російської держави над Україною), який 
і сьогодні домінує в українській історичній науці. Ідеї ж 
В. Липинського, д. донцова та М. Брайчевського так і не набули 
подальшого розвитку. Із найближчих сусідів України в ті часи 
найсильнішими і найвпливовішими були Річ Посполита, Осман-
ська імперія та Московія. Поява України як самостійного факто-
ра зовнішньої політики найбільше торкалася інтересів саме цих 
країн. І передусім — Речі Посполитої, бо причини для конфлікту 
з Україною були тоді саме в неї. Це й міжконфесійне протистоян-
ня, і економічний визиск та соціальний гніт, і міжнаціональне 
протистояння тощо. Втрачаючи українські землі, Річ Посполита 
втрачала статус найбільшого експортера збіжжя до Західної Єв-
ропи. та була й більш важлива причина крайньої гостроти ук-
раїнсько-польського конфлікту. 

Як відомо, Польща здавна прагнула побудувати державу, 
яка б простягалася «од моря до моря» — від Балтійського до 
чорного. Під час тридцятилітньої війни Річ Посполита чимдалі 
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обмежує свою активність на Балтиці. А після того як сейм фак-
тично поховав усі спроби Володислава IV побудувати королів-
ський балтійський флот, Балтику Посполита фактично втратила. 
Адже змагатися зі Швецією за гегемонію над Балтикою, не ма-
ючи регулярного флоту, було неможливо. тож для Польщі ли-
шався лише один напрямок зовнішньої експансії: на південь, 
тобто через українські землі. Виникнення на цих землях само-
стійної держави позбавляло Річ Посполиту останньої можли-
вості до експансії. 

Складніше визначити роль і місце українських земель у зов-
нішній політиці Османської імперії. Основною перешкодою в 
розгляді українсько-турецьких відносин є досить велика вага 
ідеологічного аспекту. Найдавніша його складова — твердження 
про тотальність протистояння християнської Європи та мусуль-
манського світу. Вона з’явилася в українській історіографії не 
пізніше кінця XV — початку XVI століття, коли С. Оріховський 
написав свій «Голос перестороги...». тоді теза про тотальне про-
тистояння Європи і Османської імперії (уособлення мусуль-
манського світу) набула загальноєвропейського поширення. 
Адже в другій половині XV — на початку XVI століття спостері-
гається надзвичайно потужна зовнішня експансія Порти фактич-
но у всіх напрямках. Проте в другій половині XVI століття актив-
ність турецької експансії значно падає. Але українські землі 
навряд чи колись були пріоритетним напрямком експансії для 
Османської імперії. так, дунайські князівства і Кримське ханство 
зберегли настільки широкий суверенітет, що назвати їх васалами 
Османської імперії можна лише умовно. Землі, що лежали пів-
нічніше володінь Кримського ханства, взагалі мало цікавили ту-
реччину. Навіть згадуваний уже С. Оріховський писав лише про 
те, що ця загроза може виникнути. А на питання, чи виникла ця 
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загроза для Речі Посполитої, доволі промовистою відповіддю є 
той факт, що за все XVI століття Польща жодного разу не воюва-
ла з Османською імперією. І це попри численні напади татар на 
польські, українські, литовські землі, а також не менш численні 
напади козаків на володіння кримського хана чи турецького сул-
тана. Польсько-турецькі відносини стали відчутно гіршати вже 
в XVII столітті, але це погіршення пов’язано з експансією Речі 
Посполитої на південь, яка була реальною загрозою для туреч-
чини. 

чимало українських та російських авторів розглядають ук-
раїнсько-турецькі відносини в контексті українсько-турецького 
та українсько-татарського протистояння до початку визвольних 
змагань під проводом Богдана Хмельницького. Причини цього 
протистояння є темою окремої розмови, але слід зазначити, що 
це протистояння не було ні тотальним, ні непримиренним. так, 
при одній зі спроб кримського хана позбутися турецької зверх-
ності брали участь українські козаки під проводом М. дорошенка, 
внаслідок чого в 1624 році було створено українсько-татарський 
військово-політичний союз. 

На початок українських визвольних змагань туреччина вже 
вела виснажливу й широкомасштабну війну проти Венеції, що 
розпочалась 1645-го, а закінчилась 1669 року. Польський король 
мав втрутитися в цю війну на стороні Венеції, щоправда сейм не 
дав йому цього зробити. Повстання під проводом Богдана Хмель-
ницького — утворення козацької держави припиняло польську 
експансію на південь і унеможливлювало польсько-венеціанський 
військово-політичний союз проти туреччини. таким чином, мож-
на говорити про Османську імперію як про союзника України. 

Навіть у разі погіршення українсько-турецьких відносин ту-
реччина, через війну з Венецією, не змогла б активно діяти проти 
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України. Якщо ж казати про вторгнення турецьких військ на Ук-
раїну в 70-х рр. XVII століття, то воно було викликане передусім 
посиленням експансії Росії і відновленням експансії Речі Поспо-
литої на південь. Це вторгнення навіть важко назвати агресією 
проти України. Незважаючи на допомогу туреччини, Україна не 
змогла спинити польської та московської експансії. тому Порті 
нічого не залишалося, як самій подбати про свої інтереси. 

Отже, на момент укладення договору 1654 року українсько-
польські та українсько-турецькі відносини були більшою чи мен-
шою мірою визначеними, чого не можна сказати про відносини 
українсько-кримські та українсько-російські. З Річчю Посполи-
тою Україна перебувала в стані війни, туреччина була союзником 
України, а от визначити до неї ставлення з боку Росії та Крим-
ського ханства значно складніше. 

Небезпечність відносин з Кримським ханством полягала пе-
редусім у нестабільності його зовнішньої політики. Відоме набі-
гами на всіх своїх сусідів, саме по собі воно було аж ніяк не най-
більшою військовою силою в регіоні. Натомість Кримське ханство 
було оточене набагато потужнішими за нього державами, які 
здійснювали експансію в його напрямку. Посилення позицій 
будь-кого із сусідів у Північному Причорномор’ї загрожувало 
існуванню Кримського ханства. тож для жодного зі своїх сусідів 
воно не було ані сильним, ані вірним союзником. Це стосувалося 
також і України. 

для України небезпечною була невизначеність її відносин з 
Росією. Українсько-російські контакти на державному рівні роз-
почалися широко відомим в історичній літературі листом Богда-
на Хмельницького від 8 червня 1648 року. У радянській історіогра-
фії цей документ використовувався для ілюстрації думки про 
бажання Богдана Хмельницького возз’єднатися з Росією. Однак 
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інформація про тогочасні реалії стосунків України, Росії і Польщі 
повністю спростовує це твердження. Насамперед слід зазначити, 
що Річ Посполита і Росія 1647 року уклали між собою «вічний 
мир» (тобто договір про дружбу та співробітництво), одне з по-
ложень якого передбачало обопільну допомогу, а також спільні 
військові дії проти татар та їх союзників. Москва почала готува-
тися до походу на Україну. Уже в другій половині травня росій-
ське військо мало вирушати. Утім, Богдан Хмельницький вчасно 
про це довідався. 

Отже, цей лист був одним із заходів запобігання втручанню 
Росії в українсько-польський конфлікт на боці Речі Посполитої. 
Після цього контакти Богдана Хмельницького з Москвою стають 
дуже інтенсивними. Звичайно, тут не йдеться про палке бажання 
гетьмана приєднати Україну до Росії. Просто таким чином легше 
було протидіяти російсько-польському зближенню, бо коли б 
воно відбулося, Україні довелося б воювати проти двох найсиль-
ніших своїх сусідів. тож годі говорити про приєднання України 
до Росії як про палке бажання Богдана Хмельницького. 

Які ж тоді мотиви мав гетьман приєднувати Україну до Росії? 
Версію «возз’єднання двох братніх народів» відразу відкидаємо, 
оскільки вона є явною ідеологічною спекуляцією. 

Першим із висунутих мотивів було недостатнє використан-
ня Богданом Хмельницьким енергії народного повстання на са-
мому початку очолюваних ним визвольних змагань. тому надалі, 
щоб надолужити її брак, він вимушений був шукати допомоги 
ззовні і нарешті піти на злуку з якоюсь із сусідніх держав. Цієї 
точки зору дотримувалися в основному українські історики «на-
родницького» напрямку, зокрема М. Грушевський та В. Антонович. 
Але, виходячи з інформації про російсько-польський союз 
1647 року, ми мусимо відкинути й версію, яка передбачає при-
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єднання саме до Росії. Іншим мотивом, пов’язаним із попереднім, 
було, на думку сучасних дослідників — прихильників гіпотези 
про приєднання України до Росії внаслідок договору 1654 року, 
вкрай тяжке внутрішнє і зовнішньополітичне становище Украї-
ни в 1653—1654 рр. Поразка під Берестечком у 1651 році була 
фактично катастрофою, після якої Україна так і не оговталася. 
Більш того, вона вже не могла самостійно боронитися проти Речі 
Посполитої. тож перед гетьманом дедалі гостріше поставала 
проблема пошуків союзників. 

до скрути, якої зазнав у ту пору гетьман, додалася загибель 
його сина тимоша Хмельницького, а також втрата Молдавії, по-
гіршення відносин з кримським ханом. Найбільш вірогідними 
союзниками України він вважав Московське царство і Османську 
Порту. Перевагу було віддано Москві, бо союз з одновірним пра-
вославним царем видавався значно сприятливішим. 

тобто фактично, якщо не зважати на концепцію «возз’єд-
нання», українська та російська історіографії висунули лише одну 
причину звернення України по допомогу саме до Росії — їх на-
лежність до однієї релігійної конфесії. Не заперечуючи наявності 
протистояння Європи та ісламського світу, мусимо ще раз наго-
лосити, що воно від самого початку не було тотальним, до того ж 
у XVII столітті релігійні чинники починають втрачати свій вплив 
на політику — їх місце посідають національні, геополітичні, еко-
номічні та фінансові інтереси. тому ми не можемо мотивувати 
українсько-російське зближення тільки одновірністю. Ймовірні-
ше, що гетьман домагався від цього зближення не стільки союзу, 
скільки нейтралітету, точніше невтручання Москви в українсько-
польський конфлікт на боці Польщі. 

Якщо позицію України щодо союзу з Росією важко визначити, 
то з’ясувати позицію самої Росії в цьому питанні ще важче. Най-
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частіше мотив Росії для зближення з Україною визначають як 
суто ідеологічний: одновірність, твердження про монархів Росій-
ської держави як правонаступників Київської Русі, претензії мос-
ковських державців на польський престол, а польських — на 
московський, реваншистські настрої з приводу програної Смо-
ленської війни (1632). деякі дослідники розглядають вступ Росії 
до українсько-польського конфлікту як засіб прорватися до Бал-
тійського узбережжя і закріпитися там. 

Усі ці пояснення погано узгоджуються з існуючою інформа-
цією про внутрішній і зовнішньополітичний стан Московського 
царства в середині XVII століття. Положення правлячої династії 
було нестабільним. Романови сіли на престол щойно після динас-
тичної кризи з громадянською війною та іноземною інтервен-
цією, ще досить значною була опозиція новому царському дому, 
адже династія правила порівняно недовго (з 1615 р.). Земський 
собор 1649 року розпочав комплекс реформ, що торкалися всіх 
сторін життя російського суспільства, в тому числі релігійного, і 
були спрямовані на посилення царської влади. Скоріше за все 
договорами 1647 року з Польщею і 1649 року із Швецією сторони 
прагнули забезпечити зовнішню безпеку країни на час реформ. 
Безпосереднє втручання Москви в польсько-український конф-
лікт не на боці Речі Посполитої загрожував довготривалою вій-
ною, що у зв’язку з внутрішньою нестабільністю було особливо 
небезпечно. 

Ні російська, ні українська історіографія так і не дала прий-
нятної відповіді на питання: чому Москва все ж таки наважила-
ся піти на такий ризик?

Навіть якщо припустити, що Московське царство справді 
мало намір приєднати до себе Україну, постає питання: чи змог-
ло б воно тоді це зробити? Адже крім Речі Посполитої проти 



нього воюватиме Кримське ханство, а можливо, і Швеція, та й у 
самій Україні експансіонізм Москви може наразитися на доволі 
сильний опір. 

Загалом проблема українсько-російських відносин середини 
XVII століття містить чимало загадок і суперечностей. Більшості 
подій, що пов’язані з договором 1654 року і з українсько-росій-
ським зближенням у цілому, ми не в змозі дати однозначну оцін-
ку, загальновизнане тлумачення. Очевидним є те, що українсько-
російське зближення 50-х рр. XVII століття було вимушеним 
кроком як для української, так і для російської сторони. 
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МОМеНт ІСтиНи,  
АБО ЗАМІСть ПІСЛЯМОВи  

Події шведсько-польської війни 1655—1660 рр. (Першої 
північної) мало не завершилися розподілом Речі Посполитої 
Польської. У цій війні, що починалася як польсько-шведська, 
потім взяли участь інші держави, з-поміж яких були Московське 
царство і Українська козацька держава. Перша північна війна ці-
кавить нас передусім у зв’язку з тим, що саме на її тлі яскраво 
відбився реальний стан українсько-московських відносин 50-х 
рр. ХVІІ століття. 

Війна ця почалася за надзвичайно несприятливих для Речі 
Посполитої обставин. Країна була виснажена семирічною війною 
з Україною, останню з яких (1654—1655) саме перед першою пів-
нічною війною Річ Посполита програла. Як відомо, у цій кампанії 
проти Польщі виступали Україна і Московське царство. Яким 
чином Україна змогла використати Москву як союзника, це вже 
тема іншої розмови. Нас цікавить, як поводилися союзники і що-
до Речі Посполитої, і в стосунках одне з одним. 

Уже під час кампанії 1654—1655 рр. стало зрозуміло, що 
союз із Москвою існуватиме недовго. Обидві сторони часто 
претендували на одні й ті самі щойно завойовані території. 
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Каменем спотикання цього разу стали білоруські землі. Мос-
ковський цар, звичайно, розраховував приєднати до Росії всі 
захоплені в Речі Посполитої території, але Богдан Хмельниць-
кий йому в цьому досить активно заважав (візьмімо хоча б 
випадок з облогою Львова 10 листопада 1655 р.), а потім став 
захоплювати південну Білорусію. У Поліссі розташовувалися 
козацькі залоги, уже запроваджувався адміністративний устрій 
на зразок українського, білоруська шляхта почала присягати 
Богдану Хмельницькому. 

У цілому відносини між союзниками стали помітно прохо-
лоднішими. І саме в цей час розпочалась Перша північна війна. 
Суперечностей між Річчю Посполитою і Швецією назбиралося 
чимало, щоб розпочати війну: тут і колишнє суперництво за кон-
троль над Східною Прибалтикою, і взаємні претензії на трон 
(польських королів на шведський, а шведських на польський; 
обома країнами свого часу керували монархи династії Ваза) та 
ін. Ініціатором початку бойових дій цього разу була Швеція. 

до початку тридцятилітньої війни в Прибалтиці панував па-
ритет між Річчю Посполитою і Швецією: перша мала найсильні-
шу в регіоні армію, але фактично не мала флоту, друга сильної 
армії не мала, але саме в неї був найсильніший на Балтиці флот. 
Під час і після тридцятилітньої війни ця ситуація змінюється не 
на користь Речі Посполитої. Швеція створює потужну, обладнану 
за останнім словом тодішньої техніки армію і виходить перемож-
ницею з тридцятилітньої війни, що порушує політичну і вій-
ськову рівновагу в регіоні. За таких обставин Швеція рано чи 
пізно почне змагатися за повну гегемонію над Балтикою. І пер-
шою її жертвою стане Річ Посполита. 

час і обставини працювали на Швецію. Надто починаючи з 
1648 року Річ Посполита була втягнута в затяжну війну, і що 
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довше вона триватиме, то більшою спокусою для Швеції буде 
викинути свого основного конкурента з Прибалтики шляхом 
прямого військового втручання. Усі зовнішньополітичні та вій-
ськові обставини підвели до війни. Потрібен був лише рішучий 
політичний лідер і полководець, який би цим скористався. 

І саме тоді, коли Річ Посполита зазнала поразки від україн-
сько-московських військ, у Швеції з’являється така людина — 
Карл Х. Він і починає війну проти Польщі. Шведське військо 
досягає фантастичних успіхів — фактично вся північна частина 
країни менш ніж за півроку опиняється під його контролем. 

Як же себе поводять Україна і Московія в контексті цієї війни? 
Почнемо з України, оскільки саме її участь надзвичайно багато 
важить у подальшому перебігу подій у цій війні. Насамперед ук-
раїнська сторона за час проведення спільної військової кампанії 
впевнилася, що надалі використовувати Москву як союзника 
проти Речі Посполитої невигідно. Московське царство не-
спроможне було захистити Україну від поляків і татар (які цього 
разу діяли як союзники), та воно, власне, й не горіло бажанням 
цього робити. Як і раніше, захист українських земель ліг на плечі 
козацтва. Московити вели бойові дії здебільшого північніше — 
в Білорусії. до того ж їм активну допомогу надавав значний ук-
раїнський підрозділ (20 тисяч козаків). На довершення Москва 
дуже не хотіла ділитися спільно завойованими землями. 

Союз цей вичерпував себе ще й тому, що Московське царство 
вирішило задовольнитися тим, що вже захопили. Богдану Хмель-
ницькому ж був потрібен союзник, який воював би до повної 
перемоги над Польщею. І він знаходить такого союзника в особі 
Карла Х. Наміри Богдана Хмельницького були відверто масштаб-
нішими, ніж у шведського короля. Зі вступом України в цю вій-
ну на шведському боці формується (фактично за ініціативою 
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Богдана Хмельницького) коаліція достатньо потужна, щоб здій-
снити розподіл Речі Посполитої. 

Завваживши, що Москва не виявляє бажання йти до кінця з 
Україною в її протистоянні з Польщею, гетьман ще з початку 
1655 року починає шукати нових союзників. У цей час активізу-
ються стосунки України зі Швецією, дунайськими князівствами, 
трансільванією, Кримським ханством, Бранденбургом. Певний 
час Богдан Хмельницький не втрачає надії на приєднання до цієї 
коаліції також Московського царства, але подальші дії колиш-
нього союзника засвідчили протилежне. 

Московський уряд, спостерігаючи за успіхами Швеції в Речі 
Посполитій і розуміючи, що Польща от-от капітулює, поводить 
себе, на перший погляд, досить дивно: готується до війни проти 
Швеції і укладення перемир’я з її противником. У квітні 1656 року 
царський уряд уже явно продемонстрував свої наміри стосовно 
Речі Посполитої. до Варшави виїздить стряпчий Ф. Зиков для 
з’ясування можливості перемир’я. Переговори ведуться у Вільно, 
їх хід і сам факт їх проведення намагаються тримати в секреті, 
але українська сторона дізнається про них і вимагає там своєї 
присутності. Українським послам відмовляють. А в травні 
1656 року Московія починає війну проти Швеції. 

Політичні наслідки віленського інциденту для українсько-
московських стосунків в історичній літературі оцінюються неод-
нозначно. так, один із провідних польських дослідників цього 
періоду Я. Качмарчик твердить, що Богдан Хмельницький сприй-
няв інцидент спокійно, навіть з деякою прихильністю і по-
легшенням, оскільки вже давно шукав нагоди відійти від сою-
зу з царем. Приблизно такої ж точки зору дотримувався 
д. Вернадський, наголошуючи, що у Вільно було досягнуто лише 
тимчасового перемир’я між Московським царством і Річчю Пос-
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политою, яке само по собі не шкодило Україні, але певні підозри 
стосовно поведінки свого колишнього союзника в гетьмана таки 
залишилися. 

Інші дослідники (М. Грушевський, В. Липинський, д. доро-
 шенко, І. Крип’якевич, Б. Крупницький, Н. Полонська-Василенко, 
В. Смолій, В. Степанков та ін.) Віленське перемир’я вважають гра-
ничною подією у стосунках між Москвою та Військом Запоро-
зьким. Наприклад, за В. Липинським, це перемир’я фактично є 
московсько-польським союзом, річ для України не лише шкідли-
ва, але й небезпечна. точку зору В. Липинського поділяють 
В. Смолій та В. Степанков, хоч вони і більш стримані у своїх 
оцінках. 

тепер, коли позиція Москви стосовно Речі Посполитої і 
Швеції визначилась остаточно, Богдан Хмельницький починає 
формувати антипольську коаліцію. Він не обмежується тіль-
ки дипломатичними засобами в боротьбі проти Польщі. За 
попередньою домовленістю з Карлом Х і Юрієм ІІ Ракоці 
(трансільванським князем) гетьман розгортає бойові дії в Ма-
лопольщі. 

Окрім ведення бойових дій Богдан Хмельницький намагаєть-
ся максимально розширити коаліцію. На початок літа 1656 року 
до неї входили Швеція, Україна, Бранденбург, Молдавія, Волощи-
на, трансільванія і Литва. Певних пояснень вимагає наявність 
Литви серед союзників. Це була одна з країн, що увійшла до Речі 
Посполитої. та в кожній федерації є відцентрові тенденції в її 
політичному житті, сили з відверто сепаратистськими намірами. 
У Речі Посполитій такою силою була Литва. При вступі до цієї 
федерації Литва позбулася не лише незалежності, але й руських 
земель, що увійшли до складу Королівства Польського. Звичай-
но, литовська політична еліта прагнула незалежності і Перша  



117

північна війна була для неї реальним шансом цю незалежність 
відновити. 

Перед Річчю Посполитою виникла реальна загроза розпаду і 
подальшого розподілу. Цього не сталося тільки через те, що в са-
мий розпал формування коаліції, коли Річ Посполита фактично 
вже майже капітулювала перед союзниками, помер Богдан Хмель-
ницький. Без нього ж коаліція фактично розвалилася, оскільки 
більшість її учасників мали суперечливі інтереси як стосовно 
Польщі, так і стосовно одне одного. Власне, війну до повної пе-
ремоги над супротивником готові були вести лише Швеція й 
Україна. Бранденбург, попри те, що тривалий час був під нена-
висною васальною залежністю від Польщі, боявся надмірного 
посилення Швеції. Інші союзники також не були зацікавлені в 
надмірному послабленні Речі Посполитої. Смерть Богдана Хмель-
ницького фактично виводить Україну з війни. Завдяки зусиллям 
Москви у війну вступає данія. Основні події Першої північної 
війни переносяться за межі Речі Посполитої. Завдяки цим обста-
винам її розподіл було відкладено більш ніж на століття. 

Говорячи про результати війни для основних дійових осіб, що 
брали в ній участь, слід визнати переможцем у ній Швецію. Хоч 
вона і не розгромила остаточно Річ Посполиту, проте шведський 
вплив на Балтиці посилився. Швеція стає найсильнішою держа-
вою в Прибалтиці. Московське царство програє війну із шведами 
і зазнає відчутних територіальних втрат. 

для України наслідки цієї війни були неоднозначними. Не-
гативним було, передусім, те, що Річ Посполита уникла повно-
го розгрому, у чому українська сторона була зацікавлена біль-
ше, ніж усі інші учасники антипольської коаліції. Позитивним 
було загальне послаблення Речі Посполитої, що давало певні 
надії на дипломатичне вирішення українсько-польських су-
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перечностей. Сприятливим було також посилення Швеції, яку 
можна було використати як союзника і проти Московії, і про-
ти Польщі. 

І нарешті: як же пояснити поведінку Московського царства 
під час Першої північної війни?

для цього докладніше зупинимося на аналізові зовнішньої 
політики цієї держави протягом другої половини ХVІ—ХVІІ сто-
ліття. Після знищення Казанського, Астраханського і Сибірсько-
го ханств східний напрямок московської зовнішньої політики 
перестав бути актуальним. Аж до тихого океану не було жодно-
го державного утворення, яке становило б загрозу чи інтерес для 
Москви. тепер увага Московського царства прикута до Заходу. 
На цьому напрямку країна мала два шляхи розвитку зовнішньо-
політичної активності: до Балтики і до чорного моря. Але на обох 
шляхах експансії Московія мала серйозні перешкоди з боку трь-
ох великих держав, що або здійснювали експансію на ті ж самі 
території, або ж уже мали там свої сфери інтересів. Цими держа-
вами були Швеція, Річ Посполита, Османська імперія — своєрід-
ний мур між Москвою і європейською політикою, а також напря-
мок можливої експансії. Який же напрямок із цих трьох був більш 
доступним? Відповідь однозначна — Балтика. У разі експансії в 
бік чорного моря, що передбачала своїм продовженням захоп-
лення Проток, потрібно було здійснити розподіл Речі Посполитої, 
знищити Кримське ханство, а потім взяти участь у розподілі Ос-
манської імперії. Шлях цей був би довгий і складний. Шлях на 
Балтику здавався легшим, коротшим і простішим, особливо піс-
ля тридцятилітньої війни, коли Швеція стала гегемоном на Бал-
тиці. тобто Московії в цьому разі треба було подолати лише одну 
державу, тому Річ Посполита перетворювалася з небажаного кон-
курента на цінного союзника. 



досі більшість дослідників історії України вважають, що ук-
раїнсько-московське зближення середини 50-х рр. ХVІІ століття 
є приєднанням її до Московії, а також, що приєднання (захоплен-
ня) України є самодостатньою метою для будь-кого з її сусідів, 
особливо для Московського царства. та ми мусимо відкинути 
обидва твердження. Приєднання України до Московського цар-
ства має сенс лише в контексті його експансії на чорноморське 
узбережжя. до того ж приєднання України — це фактично одно-
сторонній (з боку Москви) розподіл Речі Посполитої, що є річчю 
абсолютно неможливою, оскільки торкається інтересів надто ба-
гатьох великих європейських держав. 

дії ж Московії під час спільної з українцями кампанії (1654—
1655) взагалі вказують на локальний характер цієї акції. Бо при-
єднання такої за обсягом і стратегічною вагою території, як Ук-
раїна, є справою широкої коаліції держав, позаяк означає розкол 
або розподіл Речі Посполитої. Акцій такого масштабу на цю кам-
панію Московія, що видно з характеру зовнішньополітичної під-
готовки, не планувала. А коли перспектива розподілу Речі Пос-
политої стала надзвичайно близькою до реальності, Москва не 
взяла в цьому процесі участі, ба більше — зробила все, аби Річ 
Посполиту врятувати. 

тож на той момент Московське царство мало основним шля-
хом до експансії балтійський напрямок. Інакше пояснити його 
поведінку під час першої північної війни неможливо. А це, у свою 
чергу, заперечує твердження про приєднання українських земель 
до Московського царства в результаті українсько-російського 
зближення середини 50-х рр. ХVІІ століття. 
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