
4

Випуск 5

IСТОРIЯ

 Швець С.А.
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України в середині XVII cт. 
і мотиви Українсько–російського Зближення 

1653-1654 років

 Зупинимось коротко на передісторії даної проблеми. Авторами 
козацьких літописів XVII – XVIII ст. українсько-російське зближен-
ня 1653-1654 років сприймалось як рядова зовнішньополітична подія, 
в них вона розглядається як одна з багатьох сторінок сучасного (чи 
майже сучасного) їм політичного життя. Виключна увага української 
історичної думки до нього проявляється вперше в «Історії Русів» 
[12]. Саме з цього твору вона вперше акцентувала свою увагу на 
українсько-російських відносинах. «Історія Русів» розпочала тради-
цію розгляду українсько-російського зближення 50 - х років XVII ст. 
передусім як приєднання України до Російської держави. Пізніше 
керуючись тими самими міркуваннями було упорядковано єдину на 
даний момент тематичну збірку архівних документів [1]. 

 Дві основні тези висловлені в цьому багатоплановому історико-
політичному памфлеті стали відправними точками для розгляду цих 
подій усіма зацікавленими сторонами: перше – Українська козацька 
держава на той час (початок 50-х років XVII ст.) потрапила в настіль-
ки скрутне становище, що мусила рятуватись у будь-який спосіб, аж 
до згоди на нерівноправний політичний союз з кимсь із своїх сусідів, 
друге – Московське царство вже тоді мало крайню зацікавленість в 
українських землях.

 Загалом картина тогочасних подій має приблизно такий вигляд: 
через скрутне внутрішнє і зовнішньополітичне становище гетьмансь-
кий уряд терміново, мусив за будь-яку ціну, шукати собі могутнього 
і впливового союзника, яким на той час могла бути лише Росія; мос-
ковський цар погодився допомогти, але в якості компенсації підпо-
рядкував собі Україну. Цієї версії дотримувались за небагатьма 
виключеннями всі дослідники історії України і Росії. Всі вони по 
різному ставились і до договору, і взагалі до тогочасних українсько 
– російських стосунків, але жоден з них не піддавав сумніву вище-
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описану версію розвитку подій, і, що найголовніше, майже ніхто не 
заперечував виключність значення цієї події для історії України.

 Найцікавішою особливістю вивчення українсько – російського 
договору 1654 року є той факт, що за всю його історію жоден з до-
слідників так і не висунув жодної альтернативної версії розвитку 
подій. Ніхто не сумнівався у наявності цього договору у 1654 році, 
хоча причин для сумнівів більш ніж досить. Можемо назвати лише 
трьох дослідників, які хоч і не піддавали сумніву факт наявності 
договору у 1654 році, але не погоджувались з виключністю його ролі 
в історії України - це Д.Донцов [10], В.Липинський [13] та М.Брай-
чевський [4].

 Це тим більше дивно тому, що в ході наукової розробки пробле-
ми існуючу версію українсько – російських контактів 1653-1654 років 
так і не вдалось належним чином обгрунтувати . Вона явно не вит-
римувала критики, що особливо яскраво продемонстрували 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 вже названі В.Ли-
пинський чи Д.Донцов) переглянули ставлення до українсько – росій-
ського союзу як події виключного значення в історії України. Але 
дана 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 є на даний момент домінуючим в ук-
раїнській історичній науці. Ідеї ж В.Липинського, Д.Донцова та 
М.Брайчевського так і не отримали подальшого розвитку.

 Навіть сучасні дослідники притримуються вищенаведеної версії 
і тез при створенні своїх наукових праць [6;7;9;11;18;19;21]. Не ка-
жучи вже про дослідників радянських, а також дореволюційних.

З найближчих сусідів України у ті часи найбільш сильними і 
впливовими були троє: Річ Посполита, Османська імперія, Мос-
ковія.

Поява України як самостійного фактору зовнішньої політики 
найбільше зачіпала інтереси саме цих країн.

Передусім це стосується Речі Посполитої. Найбільше поважних 
причин для конфлікту з Україною було тоді саме у неї. Це і міжкон-
фесійне протистояння і зростаючий економічний визиск та соціаль-
ний гніт, міжнаціональне протистояння та інш. Не маючи під своєю 
владою українських земель Річ Посполита втрачала статус найбіль-
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шого експортера збіжжя до Західної Європи, але була і більш важ-
лива причина крайньої гостроти українсько-польського конфлікту.

Як відомо Польща здавна прагнула побудувати державу яка б 
простягалась «од моря до моря», тобто від Балтійського до Чорного 
морів. Під час тридцятилітньої війни Річ Посполита все більше і 
більше обмежує свою активність на Балтиці. А після того як сейм 
фактично поховав всі спроби Володислава IV побудувати королівсь-
кий балтійський флот [17,219], Балтика для Речі Посполитої була 
фактично втраченою. Адже змагатись зі Швецією за гегемонію над 
Балтикою не маючи регулярного флоту – неможливо. Тому для Поль-
щі лишався лише один напрямок зовнішньої експансії: на Південь, 
тобто через українські землі. Виникнення на цих землях самостійної 
держави відбирало у Речі Посполитої останню можливість до екс-
пансії. З цих трьох вищеназваних держав виключно зацікавлена в 
Україні була лише Річ Посполита. 

Складніше визначити роль і місце українських земель у зовніш-
ній політиці Османської імперії. Основною перешкодою в розгляді 
українсько-турецьких відносин є досить велика вага ідеологічного 
аспекту. Найбільш давня його складова  – твердження про тотальність 
протистояння християнської Європи та мусульманського світу. Вона 
з’явилась в українській історичній думці не пізніше як в кінці XV - на 
початку XVI ст. коли С.Оріховський написав свій «Голос пересторо-
ги...», взагалі тоді теза про тотальне протистояння Європи і Османсь-
кої імперії (уособлення мусульманського світу) мала загальноєвро-
пейську популярність. Дійсно в другій половині XV - на початку XVI 
ст. спостерігається надзвичайно потужна зовнішня експансія Порти 
фактично у всіх напрямках. Але ми не можемо сказати те ж саме про 
другу половину XVI ст., а тим більше про XVII ст. Уже в другій по-
ловині XVI ст. активність турецької експансії значно падає [14, 71]. 
Врешті українські землі навряд чи колись були пріоритетним напрям-
ком експансії для Османської імперії. Так Дунайські князівства і 
Кримське ханство зберегли настільки широкий суверенітет, що на-
звати їх васалами Османської імперії можна лише умовно. Землі, 
котрі лежали північніше володінь Кримського ханства взагалі мало 
цікавили Туреччину. Навіть згадуваний уже С.Оріховський говорив 
лише про те, що ця загроза може виникнути. А на питання чи виник-
ла ця загроза для Речі Посполитої, досить промовистою відповіддю 
є той факт, що за все XVI ст. Польща жодного разу не воювала з 
Османською імперією [16, 254]. І це не дивлячись на численні напа-
ди татар на польські, українські, литовські землі, а також не менш 
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численні напади козаків на володіння кримського хана чи турецько-
го султана. Польсько-турецькі відносини стали відчутно гіршати уже 
в XVII ст., але це погіршення пов’язане з експансією Речі Посполитої 
на Південь, яка була реальною загрозою для Туреччини.

Багато українських і російських авторів розглядають українсько-
турецькі відносини в контексті українсько-турецького та українсько-
татарського протистояння до початку визвольних змагань під прово-
дом Б.Хмельницького. Причини цього протистояння є темою окремої 
розмови, але потрібно зазначити, що це протистояння не було ні 
тотальним ні непримиренним. Так при одній з спроб кримського хана 
позбутися турецької зверхності брали участь українські козаки під 
проводом М.Дорошенка, в результаті чого у 1624 році було заключе-
но українсько-татарський військово-політичний союз [2,142].

На початок українських визвольних змагань Туреччина вже вела 
виснажливу і широкомасштабну війну проти Венеції, що розпочалась 
у 1645 році, а закінчилась у 1669 році. Польський король мав втру-
титись у цю війну на стороні Венеції, щоправда Сейм не дав йому 
цього зробити [17,225]. Повстання під проводом Б.Хмельницького і 
утворення козацької держави припиняло польську експансію на Пів-
день і унеможливлювало польсько-венеціанський військово-політич-
ний союз проти Туреччини. Таким чином ми можемо говорити про 
Османську імперію як про союзника України.

Навіть у випадку погіршення українсько-турецьких відносин, 
Туреччина, через війну з Венецією, не змогла б активно діяти проти 
України. Якщо ж казати про вторгнення турецьких військ на Україну 
в 70-х роках XVII ст., то воно було викликане передусім посиленням 
експансії Росії і відновленням експансії Речі Посполитої на Південь. 
Це вторгнення навіть важко назвати агресією проти України. Не 
дивлячись на допомогу Туреччини, Україна не змогла спинити поль-
ської та московської експансії. Тому Порті нічого не залишалось як 
самій подбати про свої інтереси.

Отже ми маємо в більшій або меншій мірі визначеними, на момент 
заключення договору 1654 року, українсько-польські та українсько-
турецькі стосунки. Але ми не можемо цього сказати про стосунки 
українсько-кримські та українсько-російські. В них панувала повна 
невизначеність. З Річчю Посполитою Україна знаходилась у стані 
війни, Туреччина була союзником України, визначити ставлення до 
неї з боку Росії та Кримського ханства багато складніше.

 Небезпечність відносин з Кримським ханством полягала пере-
дусім у нестабільнності його зовнішньої політики. Славне своїми 
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набігами на всіх своїх сусідів саме по собі воно було аж ніяк не най-
більшою військовою силою в даному регіоні. Натомість Кримське 
ханство було оточене набагато потужнішими за нього державами, 
котрі здійснювали експансію в його напрямку. Посилення позицій 
будь-кого з сусідів у Північному Причорномор’ї загрожувало існу-
ванню Кримського ханства. Тому для жодного з своїх сусідів воно не 
було ані сильним, ані вірним союзником. Це стосувалось також і 
України.

Набагато небезпечнішою для України була невизначеність її від-
носин з Росією. Українсько-російські контакти на державному рівні 
розпочались широко відомим в історичній літературі листом Б Хмель-
ницького від 8-го червня 1648 року [1,111]. У радянській історіогра-
фії цей документ використовувався для ілюстрації думки про бажан-
ня Б.Хмельницького «возз’єднатись» з Росією. Однак наявна інфор-
мація про тогочасні реалії стосунків України, Росії і Польщі повніс-
тю спростовує це твердження. Перш за все потрібно сказати, що Річ 
Посполита і Росія в 1647 році уклали між собою «вічний мир» (тоб-
то договір про дружбу та співробітництво), одне з положень якого 
передбачало обопільну допомогу, а також спільні військові дії проти 
татар та їх союзників [6;7]. Москва почала готуватись до походу на 
Україну, вже в другій половині травня російське військо мало виру-
шати. Але Б.Хмельницький вчасно про це вчасно довідався. 

Отже цей лист є одним з заходів запобігти втручанню Росії в 
українсько-польський конфлікт на боці Речі Посполитої. Після цього 
контакти Б.Хмельницького з Москвою стають дуже інтенсивними. 
Звичайно тут не йдеться про жодне бажання гетьмана приєднати 
Україну до Росії. Просто таким чином легше протидіяти російсько-
польському зближенню, бо коли воно все ж таки станеться Україні 
доведеться воювати проти двох найсильніших своїх сусідів. Таким 
чином приєднання України до Росії навряд чи було бажаним для 
Б.Хмельницького. 

Які ж тоді мотиви мав гетьман приєднувати Україну до Росії?
Зазначимо зразу, що версія про “воз‘єднання двох братніх народів” 

тут не обговорюватиметься, оскільки є явною ідеологічною спеку-
ляцією з приводу розглядуваної теми, як і інші версії виключно 
ідеологічного змісту.

 Першим з висунутих мотивів було недостатнє використання Б.
Хмельницьким енергії народного повстання на самому початку очо-
люваних ним визвольних змагань. Тому надалі, щоб надолужити її 
брак, вимушений був шукати допомоги ззовні, і, нарешті, піти на 
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злуку з якоюсь із сусідніх держав. Цієї точки зору дотримувались в 
основному українські історики “народницького” напрямку. Зокрема 
М.Грушевський [8] і В.Антонович [3]. Але враховуючи інформацію 
про російсько – польський союз 1647 року ми мусимо відкинути 
версію, яка передбачає приєднання саме до Росії. Іншим, явно 
пов‘язаним з попереднім, мотивом є, на думку сучасних дослідників 
- прихильників гіпотези про приєднання України до Росії в наслідок 
договору 1654 року, вкрай тяжке внутрішнє і зовнішньополітичне 
становище України на 1653-1654 роки. Перш за все значна частина 
дослідників вважає, що поразка під Берестечком у 1651 році була 
фактично катастрофою, після якої Україна так і не оговталась. Більш 
того – не могла самостійно боронитись проти Речі Посполитої: «Хоч 
йому (Б.Хмельницькому - С.Ш.), .... вдалося врятувати Україну від 
катастрофи влітку 1651р., ... добитися ліквідації Білоцерківського 
договору, ... усе ж стало ясно, що сили вичерпуються і народ не-
спроможний витримати затяжної боротьби з Річчю Посполитою. 
Перед гетьманом дедалі гостріше поставала проблема пошуків со-
юзників» [20, 357].

До списку скрутних обставин додавалось також загибель Т.Хмель-
ницького і втрата Молдавії, погіршення відносин з кримським ханом. 
Найбільш вірогідними союзниками України вважають Московське 
царство і Османську Порту. Перевагу було віддано Москві тому, що: 
«... внаслідок насамперед одвічного релігійного антагонізму христи-
янського та мусульманського світів спілка з одновірним православним 
царем була значно сприятливішою» [20, 363].

Тобто фактично, якщо не рахувати концепції «возз’єднання», 
українська і російська історіографії висунули лише одну причину 
звернення України за допомогою саме до Росії – це належність їх до 
одної релігійної конфесії. Не заперечуючи наявності протистояння 
Європи та ісламського світу, мусимо ще раз зазначити, що воно з 
самого початку не було тотальним, до того ж у XVII ст. релігійні 
чинники починають втрачати свій вплив у політиці – їх місце посі-
дають національні, геополітичні, економічні та фінансові інтереси 
[15, 33]. Тому ми не можемо мотивувати українсько-російське збли-
ження виключно одновірністю. Набагато ймовірніше, що гетьман 
домагався від цього зближення не стільки союзу, скільки нейтралі-
тету, точніше невтручання Москви в українсько-польський конфлікт 
на боці Польщі.

Якщо позицію України щодо союзу з Росією визначити важко, то 
позицію самої Росії з цього питання визначити ще важче. З мотивів 
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Росії для зближення з Україною найбільш часто наводять те ж моти-
ви суто ідеологічного характеру, як то: згадувана вже одновірність, 
твердження про монархів російської держави як правонаступників 
Київської Русі, претензії московських державців на польський пре-
стол, а польських – на московський, реваншистські настрої з приво-
ду програної Смоленської війни (1632 рік). Є також дослідники, що 
розглядають вступ Росії до українсько-польського конфлікту, як засіб 
прорватись до балтійського узбережжя і закріпитись там [5; 12]. 

Правда всі ці пояснення погано узгоджуються наявною інформа-
цією про той внутрішній і зовнішньополітичний стан Московського 
царства в середині XVII ст. Перш за все треба відмітити нестабіль-
ність правлячої династії. Романови сіли на престол щойно після 
династичної кризи з громадянською війною та іноземною інтервен-
цією, ще досить великою була опозиція новому царському дому, адже 
династія правила ще порівняно недовго (з 1615 року). Земський собор 
1649 року розпочав комплекс реформ, що зачіпали всі сторони жит-
тя російського суспільства, з релігійною включно, і були направлені 
на посилення царської влади. Скоріш за все договір 1647 року з 
Польщею і 1649 року з Швецією був направлений на забезпечення 
зовнішньої безпеки країни на час реформ. Безпосереднє втручання 
Москви у польсько-український конфлікт не на боці Речі Посполитої 
загрожував довготривалою війною, що в купі з внутрішньою неста-
більністю було особливо небезпечно.

Ні російська, ні українська історіографії так і не дала більш-менш 
прийнятної відповіді на питання: чому Москва все ж таки наважилась 
піти на такий ризик?

Навіть якщо припустити, що Московське царство дійсно мало 
намір приєднати до себе Україну, постає питання: чи змогла б вона 
тоді це зробити? Адже крім Речі Посполитої проти нього воюватиме 
Кримське Ханство, а можливо також Швеція, та й в самій Україні 
експансіонізм Москви може зустріти досить сильний опір. 

Загалом питання українсько-російських відносин середини XVII 
ст. містить масу проблем, загадок і протиріч. Більшості подій, що 
пов’язані з договором 1654 року, і взагалі з українсько-російським 
зближенням, ми не в змозі дати однозначної оцінки, якогось одного, 
загальновизнаного тлумачення.

Єдине, в чому дослідники тогочасних українсько-російських 
відносин, на мою думку, більш-менш дійшли згоди – це те, що ук-
раїнсько-російське зближення 50-х років XVII ст. було вимушеним 
кроком як для української так і для російської сторони.
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