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АНОТАЦІЯ 

 

Степанков В. В. Політична еліта України: процеси становлення, сфера 

діяльності, міжгрупові взаємини, політичні погляди (1648–1676 рр.). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України (07 – Історичні науки). – Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-

Подільський, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячено з’ясуванню однієї з актуальних 

проблем Національної революції 1648–1676 рр., а саме – трансформації 

козацької еліти у політичну. Вивчення цього процесу дало змогу виявити його 

ґенезу, особливості й розробити періодизацію, окреслити специфіку та 

розкрити зміст політичної діяльності елітарної корпорації, визначити соціальну 

базу її рекрутування, ступінь консолідації й взаємини угруповань, політичні 

погляди носіїв елітарної свідомості. На основі аналізу наукової літератури 

встановлено, що до кінця ХХ ст. козацьку старшину історики (за незначним 

винятком) не розглядали власне політичною елітою. Хоча теорія «еліт» була 

розроблена в першій чверті ХХ ст., українські науковці ознайомилися з нею 

тільки у 90-х рр., а вже на початку ХХІ ст. тематика, пов’язана зі становленням 

і роллю політичних еліт у ранньомодерній історії України, виділяється в 

окремий пошуковий напрям, проте висвітлення елітотворення в роки революції 

як цілісного процесу не була предметом спеціальних досліджень.  

Опрацьована джерельна база дозволила досягти поставленої мети й 

виконати сформульовані завдання, однак її істотна деформованість (майже 

повна відсутність матеріалів гетьманських і полкових архівів, брак реляцій, 

щоденників, мемуарів, хронік, написаних українцями – учасниками революції) 

стала на перешкоді дослідження ряду важливих аспектів. 

Автор, розглянувши різні підходи науковців у тлумаченні змісту поняття 

«політична еліта» та врахувавши виявлені їх слабкі сторони, запропонував 
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власний пояснювальний концепт. Його відмінність від існуючих полягає в 

тому, що під політичною елітою запропоновано розуміти лише ту правлячу 

верхівку суспільства, котра якісно (незалежно від особистих морально-етичних 

цінностей) реалізовує функції у сфері владарювання. Доведено правомірність 

застосування такого підходу для визначення статусу козацької старшини 

України з тим застереженням, що вона перебувала у стані формування, а тому 

запропоновано іменувати її мѐтаелітою. Висвітлено генетичний ряд 

становлення політичної протоеліти  й впливу на нього фронтиру до 1648 р. та 

започаткування в її середовищі деструктивних змін після розгрому повстання 

1637 – 1638 рр., що негативно позначилося на елітотворенні 1648 р., внаслідок 

чого елітарний політичний прошарок не спромігся вповні скористатися зі 

здобутків національно-визвольної боротьби. Переосмислення Б. Хмельницьким 

та його соратниками  мети боротьби започаткувало період найвищого 

піднесення в формуванні політичної еліти та її діяльності. Визначними 

надбаннями стали розбудова держави й інших інститутів політичної системи, 

ефективно діючих органів влади та управління, висунення ідеї досягнення 

незалежності й соборності Української держави, утвердження якісно нової 

моделі суспільства, істотно відмінної від тих, що існували в європейських 

країнах. Проте усунення від влади Ю. Хмельницького й перехід булави до 

І. Виговського, допущені ним прорахунки були вміло використані урядами 

Московської держави і Речі Посполитої, що ввело процес елітотворення в стан 

глибокої кризи, а суспільство виявилося втягненим у вир громадянської війни. 

Це мало катастрофічні наслідки. Стався розкол еліти за територіальною 

ознакою, що призвело до зруйнування унітарності політичного устрою України. 

Енергійні зусилля П. Дорошенка та його угруповання, спрямовані на 

згуртування еліти і возз’єднання держави, наштовхнулись на потужний спротив 

сусідніх монархів і зазнали фіаско.  

Процес елітотворення мав низку особливостей. Насамперед йдеться про 

його незавершеність; помітний вплив на нього фронтиру; постійне 

перемежовування періодів піднесення з невдачами і явищами кризового 
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характеру; недостатню внутрішню згуртованість елітної корпорації; наявність 

різних щаблів розвитку елітних якостей у старшинських угруповань. До 

основних факторів деструктивного впливу на елітотворення віднесено 

панування у ментальності мѐтаеліти «комплексу бездержавного підданого», 

стереотипів жорсткого підпорядкування гетьманів «колективній волі Війська 

Запорозького»; переважання корпоративних інтересів над національно-

державними; постійні воєнні дії; криваві протистояння між угрупованнями; 

зовнішньополітичні виклики тощо.  

З’ясовано, що соціальними джерелами формування еліти слугували всі 

стани суспільства. З-поміж них визначальна роль належала козацтву. 

Покозачені шляхтичі, питома вага яких серед генеральних старшин і 

полковників була високою, упродовж 1655–1665 рр. мали вирішальний вплив 

на функціонування уряду. Приналежність представників еліти до різних 

соціальних груп (нерідко з протилежними соціально-економічними інтересами) 

гальмувала досягнення нею внутрішньої згуртованості, породжувала 

протистояння угруповань. Виявлено, що структурно еліта складалася з 

урядової, регіональної та значного військового товариства. Вдалося визначити 

статус і особливості сфер діяльності кожної з названих соціокультурних 

корпорацій, підкреслено надзвичайно важливу роль значного військового 

товариства, яке стало одним із основних джерел постачання кадрового 

потенціалу для органів влади. Циркуляція еліти відбувалася як шляхом 

рекрутування здібних осіб, так і внаслідок переходу з нижчих щаблів елітарної 

ієрархії на верхні й навпаки. Для цього процесу були характерними відкритість, 

широка соціальна база і вертикальна мобільність. Ротація відзначалася 

поєднанням практики призначення старшин з їх виборністю на посади. 

Негативну роль тут відігравали непотизм і корумпованість владних інституцій. 

Невід’ємною складовою елітотворення стало виникнення старшинських 

угруповань, конфігурація яких постійно змінювалася під час революції. Вони 

становили групи осіб, організаційно не пов’язані між собою, котрі 

дотримувалися більш-менш однакових поглядів на формування й втілення у 
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життя державної ідеї, захист корпоративних і станових інтересів, проведення 

внутрішньої та зовнішньої політики. Ці групи відзначалися плинністю складу, 

схильністю до конформізму задля досягнення власних інтересів, частої зміни 

політичних уподобань, перевагою групових і особистих устремлінь над 

національно-державними, відсутністю в більшості віднесених до них осіб 

твердості та рішучості в обстоюванні найголовнішої політичної цінності – 

розбудови незалежної держави. Слабкість об’єднавчих мотивів у діяльності 

угруповань протягом 60-х – першої половини 70-х рр. XVII ст. обумовила 

переважно конфронтаційний характер взаємин між ними, що нерідко 

породжувало криваві міжусобиці. Найвпливовішими були три угруповання: 

державників-самостійників, державників-автономістів та прихильників 

станово-корпоративного автономізму Війська Запорозького. 

Революційні події послужили потужним імпульсом для розвитку 

політичної свідомості еліти. Одним із найбільших  надбань стало сформування 

у першій половині 1649 р. державної ідеї, що передбачала створення 

незалежної та соборної Української держави. Невдачі щодо її реалізації 

упродовж 1649 – 1655 рр. спонукали більшість зі старшини відмовитися від 

орієнтації на незалежність, спрямувавши натомість зусилля на одержання 

політичної автономії. Водночас патріотичні кола домагалися збереження  

внутрішньополітичного суверенітету держави у формах номінальної протекції 

(опіки) чи рівноправного суб’єкта Речі Посполитої. Масштабними виявилися 

зрушення в розвитку національної самосвідомості. Інтенсивно наповнюється 

новим змістом поняття «Руський народ», яким починає ідентифікуватися 

українська етнічна спільність, окремішня від білоруської (щоправда, 

паралельно продовжував зберігати чинність і його попередній релігійно-

культурологічний контекст). Внаслідок т. зв. «понятійної революції», що 

розпочалася за П. Тетері, відбувалося істотне збагачення змісту таких 

фундаментальних понять, як «Україна» та «Вітчизна», а також виникнення 

нових: «Український народ», «Українська держава», «Українська земля», 

«Українське суспільство», «Україна – Вітчизна наша». 
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Встановлено, що під час революції у свідомості еліти формувалися різні 

назви щодо утвореної держави. З 1648 р. вона називалася «Військом 

Запорозьким», а з середини 50-х рр. – «Малою Росією». З початку 60-х рр. 

провідною тенденцією стало закріплення за нею назви «Україна». У поглядах 

на державну форму правління переважали орієнтації на республіку, причому в 

трьох її варіантах: партисипаторної демократії,  поєднання міцної гетьманської 

влади з широкими повноваженнями представницької генеральної ради і 

гетьманської республіки. Незначна частина еліти засвідчувала прихильність до 

монархічної форми правління. Щодо державного устрою України, то до кінця   

50-х рр. усі угруповання сповідували ідею унітарності. Надалі, внаслідок 

міжусобних протистоянь, її замінив поліцентризм (виникли два державні 

утворення: Правобережна та Лівобережна Гетьманщини і квазі-державне 

Запорожжя). 

Зроблено висновок, що на початок революції не існувало не лише 

політичної еліти, а навіть протоеліти, що негативно позначилося на результатах 

боротьби. Оскільки формування  володарюючого прошарку в екстремальних 

умовах визвольних змагань не завершилося, то на його означення 

запропоновано термін «мѐтаеліта». Незавершеність процесу елітотворення 

негативно впливала на якісний вимір виконання елітою своїх функціональних 

обов’язків, оберталася гострою міжусобною боротьбою її угруповань, на чому 

вдало маніпулювали у своїх інтересах уряди Речі Посполитої, Московської 

держави й Криму. Зауважимо, що, попри ці чинники та допущені прорахунки, 

еліті вдалося відродити Українську державу й упродовж тривалого часу 

обстоювати її суверенні права. І тільки постійна агресія ззовні призвела 

Національну революцію до трагічного фіналу. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше в історіографії 

зроблено спробу реконструювати цілісну картину трансформації козацької 

старшини в політичну еліту, з’ясувати її структуру, ефективність діяльності, 

міжгрупові взаємини й розвиток політичної свідомості в добу революції. 
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Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає в тому, 

що сформульовані положення й зроблені висновки можуть використовуватися 

для написання праць з історії Гетьманщини, діяльності її політичної еліти 

упродовж останньої чверті XVII – 60-х рр. XVIII ст. й подальшого спеціального 

дослідження порушених у дисертації проблем (впливу фронтиру, циркуляції 

еліти, боротьби її угруповань, розвитку національної свідомості, ролі 

Запорожжя в революції тощо). Вони стануть у нагоді й під час підготовки 

підручників і навчальних посібників для студентів ЗВО, розробці спецкурсів та 

спецсемінарів. 

Ключові слова: політична еліта, протоеліта, мѐтаеліта, Національна 

революція, козацька старшина, Україна, Гетьманщина, громадянська війна, 

угруповання, політика, зовнішньополітичний чинник, Річ Посполита, 

Московська держава, Кримське ханство, Порта. 

 

SUMMARY 

Stepankov V. V. Political elite of Ukraine: processes of formation, sphere of 

activity, intragroup relations, political views (1648–1676). – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of the candidate of historical sciences by 

specialty in 07.00.01– History of Ukraine. Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko 

National University, Kamianets-Podilskyi, 2019. 

The dissertation research is devoted to one of the actual problems of the 

National revolution 1648–1676, namely: the transformation of the Cossack elite into 

a political one. The study of this process allowed the author to identify its genesis, 

features, to develop periodization, to reveal the content of its activities, social origin, 

the degree of consolidation and the relationship between groups, political views. 

Based on the analysis of the historiographical heritage of scientists it was found that 

by the end of XX century Cossack officers hadn’t been considered (with the 

exception) as a political elite. Although the theory of «elite» was developed in the 

first quarter of the twentieth century. Ukrainian scientists got acquainted with it only 



8 
 

in the 90-ies. And in the early XXI century the theme of the formation and role of 

political elites in the early modern history of Ukraine stands out in a separate area of 

research, but its creation and functioning during the revolution, as a holistic process, 

did not become the subject of special studies. 

The source base has been worked out to achieve the goal and solve the 

formulated tasks. However, significant deformation (almost complete absence of 

materials of the Hetman and regimental archives, the lack of communiques, diaries, 

memoirs, Chronicles, written by Ukrainians – participants of the revolution), has 

become the way of clarification of a number of important aspects. 

Having considered various approaches of scientists in the interpretation of the 

concept of «political elite» and taking into account the identified weaknesses, the 

author proposed his own concept of its essence. Its difference from the existing one is 

in understanding the ruling elite of society, which qualitatively (regardless of 

personal moral and ethical values) implements the political functions of power. 

Proved the legitimacy of its use to refer to the Cossack officers «Ukraine» with the 

proviso that it was in a state of formation, and therefore it was offered to call it a meta 

elite. The genetic chain of the formation of political proto elite, the influence of the 

frontier until 1648, and its destruction after the defeat of the uprising 1637-1638 were 

highlighted. It affected negatively on elite creation of 1648, which could only achieve 

the level of political proto elite, the result of which was missed the outstanding 

achievements of the national liberation struggle. Rethinking the purpose of the 

struggle by B. Khmelnytskiy and his associates began the period of the highest rise of 

the formation of the political elite and its functioning. Outstanding achievements 

were the development of the state and other institutions of the political system, 

effective authorities and management, the promotion of the idea of achieving 

independence and unity of Ukraine, the approval of a qualitatively new model of 

society, significantly different from other European countries. However, the removal 

of the power of B. Khmelnytskiy and the transition Mace to I. Vygovskiy, his 

mistakes successfully used by the governments of Moscowia and the Commonwealth, 

plunged elite creation in a state of deep crisis, and society in the civil war. 
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They had disastrous consequences. There was a split of the elite on a territorial 

basis, which led to the destruction of the unitary «Ukraine». The energetic efforts of 

P. Doroshenko and his group to rally the elite and reunite the state, faced with strong 

resistance from neighboring monarchs and failed. It is highlighted the features of elite 

creation, the main ones were: a significant influence of the frontier; the lack of upside 

progress (progress is constantly alternated with setbacks and crises); its 

incompleteness; the fragility of internal cohesion of the elite corporations; the 

existence of different stages of development of the elite qualities in the officers ' 

groups. The highest reached the right Bank for Hetman P. Doroshenko, the formation 

of which was almost completed, the lowest – proto elite was in left Zaporizhia 

between them. Also the destructive factors influencing proto elite were set, the main 

ones were the domination in the mentality «complex stateless citizen», stereotypes of 

rigid submission to Hetman «of the collective freedoms of Zaporizhia army»; the 

predominance of corporate interests over national government; constant warfare; the 

bloody strife of troops; the sinister role of foreign factors and so on. 

The social sources of formation of the elite was all classes of society. Among 

them, the decisive role belonged to the Cossacks. Nobles became Cossacks, 

consisting of great number of General officers and colonels, during 1655 – 1665, had 

a decisive influence on the functioning of the government. Membership of the elite of 

various social groups (often with the opposite social-economic interests) hindered its 

achievement of internal cohesion, gave rise to opposition groups. The study of the 

structure of the elite revealed that it consisted of government, regional and significant 

military society. The status and features of the sphere of activity of each of these 

socio-cultural corporations are determined. The research emphasizes the extremely 

important role of a significant military society, which has become an invaluable 

Treasury of human resources of the authorities. According to the circulation of the 

elite, it is considered as recruiting capable individuals to the elite, and the process of 

transition from its lower stages to the upper and Vice versa. It was characterized by 

openness, a broad social base and vertical mobility. Rotation was distinguished by a 
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combination of the practice of appointing elders to their election to office. Nepotism 

and bribery played a negative role. 

An integral part of elite creation has been the emergence of troops, which 

configuration was constantly changing during the revolution. They were groups of 

people who were not organizationally connected with each other, who held more or 

less the same views on the formation and implementation of the state idea, protection 

of corporate and class interests, domestic and foreign policy. They were marked by 

the fluidity of the composition, the tendency to realize their own interests, to 

conformism, and hence the frequent change of political preferences, the advantage of 

group and personal aspirations over the national-state, the lack of firmness and 

determination in defending the main political value-the development of an 

independent state. The weakness of the unifying motives in the activities of the 

groups 60's-early 70-ies of the XVII century was caused primarily confrontational 

relationship between them, often gave rise to blood feuds. Three groups were the 

most influential: the statesmen-independence supporters, statesmen-autonomists and 

supporters of the class - corporate autonomism of Zaporizhian Army. 

Revolutionary events served as a powerful impetus for the development of 

political consciousness of the elite. One of the greatest assets was the state idea 

formation in the first half of 1649 which provided for the creation of an independent 

and Conciliar Ukrainian State. Failures in its implementation during 1649-1655 

prompted most of the elders to abandon independence, replacing this goal with 

obtaining political autonomy. At the same time, patriotic circles sought to preserve 

the internal political sovereignty of the state in the form of nominal protection or an 

equal subject of the Commonwealth. Shifts in the development of national 

consciousness turned out to be large-scale. Intensively filled with new content of the 

concept of «Russian people», namely: acquires an understanding of the actual 

Ukrainian, separate from the Belarusian. However, it continued to be used to refer to 

religious and cultural and historical community of both Nations. As a result of the 

«conceptual revolution», which began at the time of Hetmanate of P. Teteria, there 

was a significant enrichment of the content of such fundamental concepts as 
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«Ukraine» and «Fatherland» and new: «Ukrainian people», «Ukrainian power», 

«Ukrainian land», «Ukrainian society», «Ukraine is our Motherland». 

It is established that during the revolution various names of the formed state 

formed in the minds of the elite. Since 1648 it was called «Zaporozhian Army», and 

since the mid-50s «Little Russia». Since the early 60-ies the leading trend is the 

consolidation of the name «Ukraine». In the vision of its form of government is 

clearly dominated by the orientation to the Republic. Moreover, the latter it was seen  

in three versions: a participatory democracy, a combination of strong Hetman power 

with broad powers of representative General power and the Hetman Republic. A 

small part of the elite showed commitment to the monarchical form of government. 

Regarding government «of Ukraine», till the late 50-ies of all groups professed the 

idea of unitarity. Since the end of 50-ies., as a result of civil strife, it was replaced by 

polycentrism (there were two state formations: right-Bank and left-Bank Hetmanate 

and quasi-state Zaporozhie). 

The author concludes that at the beginning of the revolution there was not only 

political elite, but even proto elite, which negatively affected the results of the 

struggle in 1648. Since the formation of the ruling layer in the extreme conditions of 

the liberation competition has not been completed, we call it the meta-elite. The 

imperfection of the elite had a negative impact on the qualitative dimension of its 

activities, turned into an acute internecine struggle of groups, which was successfully 

used in the interests of the government of the Commonwealth, Moscoviya and 

Crimea. On the other hand, despite these failures and mistakes, it was able to revive 

the Ukrainian state and for a long time to defend its sovereign rights. And only 

constant aggression from the outside led to the tragic end of the Ukrainian revolution. 

The scientific novelty of the work is determined by the fact that for the first 

time in historiography the attempt to reconstruct the complete picture of the 

transformation of the Cossack officers in the political elite, its activities, structure, 

groups and political culture in the era of the revolution is made. 

The theoretical and practical significance of the research results is that the 

provisions formed in it and the conclusions drawn can be used not only for writing 
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works on the history of the Hetmanate, the activities of its political elite during the 

last quarter of the XVII – 60s of the XVIII century, but also for further special 

research of the problems raised in the thesis (the influence of the frontier, the 

circulation of the elite, the struggle of groups, the development of national 

consciousness, the role of Zaporizhia in the revolution, etc.). They will be useful in 

the preparation of textbooks and teaching students, the development of special 

courses and special seminars. 

Key words: political elite, protoelite, meta-elite, national revolution, Cossack, 

Ukraine, Hetmanate, Civil War, grouping, politics, foreign policy factor, Polish-

Lithuanian Commonwealth, Moscow State, Crimean Khanate, Ports. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

АГАД – Архів головний актів давніх (Варшава) 

ББ – Бібліотека Баворовських (у складі БН у Варшаві) 

б. в. – без видавництва 

БВУ – Бібліотека Варшавського університету 

БВУ(В) – Бібліотека Вроцлавського університету (Вроцлав) 

б. д. – без дати 

б. и. – без издательства 

б. м. – без місця 

БМЧ – Бібліотека музею ім. Чорторийських у Кракові 

БН – Бібліотека Національна (Варшава) 

БНЗО – Бібліотека національного закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві 

БПАМіН – Бібліотека Польської академії мистецтв і Польської академії 

наук у Кракові 

БПАНК – Бібліотека Польської академії наук у Курніку 

БЯУ – Бібліотека Ягеллонського університету 

ВЗ – Військо Запорозьке 

ВКЛ – Велике Князівство Литовське 

в.к. м-ті – вашої королівської милості 

в.к. м-ть – ваша королівська милість 

ВКР – Велике Князівство Руське 

ВР – Відділ рукописів наукових бібліотек України і Польщі 

гсдр – государ 

ДАГ – Державний архів у Гданську 

ЗНТШ – Записки Наукового товариства імені Шевченка 

і т. д. – і так далі 

і т. п. – і тому подібне 

ІР – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

й ін. – й інші 

й. к. м. – його королівська милість 
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к. його м. – король його милості 

КП – Корона Польська 

КР – Князівство Руське 

ЛННБУ – Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 

НАІІУ – Науковий архів Інституту історії України НАН України 

НАК – Національний архів у Кракові 

НБУВ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

РДАДА – Російський державний архів давніх актів (Москва) 

РП – Річ Посполита 

св. – святий, свята 

спр. – справа 

т. ін. – та інші 

у т.ч. – у тому числі 

ф. – фонд 

ЦДІАУ – Центральний державний історичний архів України (Київ) 

bd – brak daty (пол.) – без дати 

BN – Бібліотека Національна (Варшава) 

bm – brak miejsca (пол.) – без місця видання 

bw – brak wydawnictwa (пол.) – без видавництва 

dz. – dział (пол.) – відділ 

mf– mikrofilm (пол.) – мікрофільм 

s – strona (пол.) – сторінка 

v – versus (латин.) – зворотня сторона сторінки (аркуша) 

Аксіологія – теорія цінностей, що з’ясовує якості і властивості предметів, 

явищ і процесів. 

Аксіомеритократичний – ціннісно-владодостойний (від. грецького άξία – 

цінність, латинського meritus – достойний, гідний та грецького κράτος– влада, 

правління). 

Геополітика – концепція, що вбачає у політиці (головним чином у 

зовнішній) держави визначальну роль географічних факторів: просторове 
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розташування країни, розмір території та ін.; наука про вплив географічного 

середовища на політичне життя держав. 

Гетьманат – каденція перебування при владі володарів булави. 

Гетьманщина – назва утвореної у середині XVII ст. ранньомодерної 

Української держави. 

Ґлейт – охоронна грамота.  

Дигнітарії – найвищі достойники Речі Посполитої, що обіймали 

найважливіші посади. 

Доктрина – вчення, наукова чи філософська теорія, керівний теоретичний 

чи політичний принцип. 

Еліта – (від фр. elite – найкраще, вибране); група осіб, яка здійснює творчі 

функції – управління, розвитку науки та мистецтва. 

Ідеологема – абстрактна ідея, перетворена в елемент ідеології; елемент 

ідеології як сукупності поглядів і уявлень, з яких складається самосвідомість 

народу; частина якоїсь ідеології. 

Козацька Україна – термін, що вживається у двох значеннях: 1) означення 

теренів проживання козаків кінця XVI – першої половини XVII ст. у межах 

Київського і Брацлавського воєводств; 2) назва витвореної в середині XVII ст. 

ранньомодерної Української держави. 

Конфесата – протокол допиту повстанців і козаків. 

Концепт – багатозначний термін; використовується у значенні інноваційної 

ідеї, що містить у собі творчий сегмент, а також загальної думки, формулювання. 

Меритократія – (від лат. meritus– гідний і грец.κράτος– влада; букв. – влада 

найбільш обдарованих); одна з елітарних концепцій, в основу якої покладено принцип 

індивідуальних заслуг у здійсненні політичної влади і соціального управління. 

Мéтаеліта – запропонована назва політичної еліти України, процес 

формування якої не завершився. 

Нобілітація – надання шляхетського титулу, введення у шляхетство в Речі 

Посполитій. 
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Партисипативна демократія – учасницька демократія; свідома, активна 

участь громадян у формуванні, виробленні та реалізації політичних й інших 

важливих рішень. 

Політична еліта – правляча верхівка, що якісно (ефективно) виконує свої 

владні функції, створюючи й реалізовуючи політичні цінності. 

Політичні орієнтації – установки, що ґрунтуються «на системі уявлень 

суб’єкта про мету, плани і засоби політичної дії» (О. Струкевич). 

Сингулярність – ознака нестабільності, хаосу; «критична точка». 

Сільва рерум (лат. silva rerum – досл. ліс речей; в умовному перекладі 

могли означати чернеткові записи чи змішані записи) – упорядковані авторами 

рукописні збірники (їх ще називають рукописними бібліотеками), до змісту 

яких потрапляли всі матеріали, що цікавили їх чи читачів. 

Точка біфуркації – критичний стан системи, за якого вона стає нестійкою 

щодо флуктуацій і виникає невизначеність: чи опиниться система в ситуації 

хаосу, чи перейде на новий, більш високий рівень впорядкованості. 

Україна – термін, що вживається у таких смислових значеннях: 1) назва 

сучасної Української держави (країни) в існуючих географічних межах; 2) назва 

масиву етнічних українських земель у складі Речі Посполитої; 3) самоназва 

утвореної в середині XVII ст. ранньомодерної Української держави, яка 

поступово витіснила попередній самоозначник «Військо Запорозьке». 

Українська політична протоеліта – наділена елітними якостями частина 

козацької старшини, котра в 20–30-х рр. XVII ст. обстоювала національно-

релігійні права «руського народу» й домагалася самоврядування для козацького 

регіону, в 1648 р. – для звільненої території України (а радикально налаштована 

група – її відмежування від РП). 

Флуктуація – збурення, випадкові зміни, відхилення, коливання тощо. 

Фронтир – пограниччя; Великий кордон; широка смуга незалюднених 

земель, яку не в змозі було поставити під свій контроль жодне з суспільств, 

розташованих по обидва її боки. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У ранньомодерній історії України Національна 

революція 1648–1676 рр. займає центральне місце. Вона засвідчила як небачену 

мужність українців у боротьбі за незалежність і спроможність молодої 

політичної еліти ефективно виконувати свої функції, так і допущені істотні 

помилки, які в результаті унеможливили її успішне завершення, тому важливо 

виявити причини, які обумовлювали в кожному конкретному випадку 

вмотивованість вчинків еліти, недостатню міру її згуртованості, часті прояви 

надмірної поступливості іноземним монархам й нерідко низьку самовідданість 

у відстоюванні національних інтересів. Далеким від розв’язання є і коло 

питань, пов’язаних з виявленням якісних показників її внутрішньої та 

зовнішньополітичної діяльності. Слід пам’ятати, що між старшиною кінця ХVІ 

– першої половини ХVII ст. і політичною елітою, що сформувалася у 

революційну добу, існували істотні відмінності, через що актуальними для 

дослідження залишаються проблеми, пов’язані з трансформацією власне 

козацької старшини в політичну еліту, визначенням її функціонального поля, 

рівнів внутрішньої консолідації та політичної свідомості, ролі у процесах 

державотворення.  

Зазначимо також, що внаслідок домінування в історіографії статусно-

функціонального підходу в розумінні поняття «політична еліта», утвердився 

стереотип вбачати її у козацькій старшині відразу ж, починаючи з 1648 р., 

оскільки, мовляв, вона досягла цього статусу, очоливши владні інституції 

утвореної держави. Як наслідок, з поля зору науковців випала необхідність 

вивчення генези політичної еліти, її розвитку і занепаду. 

Актуальність теми зумовлюється і відсутністю праць, присвячених 

комплексному висвітленню елітотворення як важливої інтегральної складової 

Української революції. З’ясовано лише його окремі сегменти, між тим, як роль 

політичної еліти в процесах українського ранньомодерного державотворення 

була надзвичайно важливою. Адже здобутий в далекому XVII ст. досвід 
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боротьби за національне самовизначення й унезалежнення власного 

державного організму в складних геополітичних умовах того часу, як і виявлені 

деструкції в поведінці елітарних кіл, своєрідно проявилися в революційних 

подіях і державотворчій практиці 1917–1921 рр. У нових форматах вони 

спостерігаються й у нинішньому політичному житті України. Тож врахування 

пропонованого історією досвіду залишається актуальним для представників 

сучасного політичного класу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах розробки науково-дослідних тем відділу історії 

України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН 

України «Політична та економічна структуризація українських земель за доби 

середньовіччя – раннього нового часу: господарські системи, моделі організації 

влади, політико-інституціоналістська практика» (державний реєстраційний 

номер 0106U002389), а також кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка «Проблеми історії суспільних 

змін і трансформацій в Україні від найдавніших часів до сьогодення»                       

(№ державної реєстрації 0116U008422).  

Об’єктом дослідження є сформована добою Національної революції 

владна меншість, яка зосереджувала у своїх руках важелі управління 

Українською ранньомодерною державою. 

Предмет дослідження становить процес творення політичної еліти, її 

структури й основних угрупувань, формування сфери  діяльності та горизонтів 

політичних поглядів у добу Національної революції (1648–1676 рр.). Поза 

межами розгляду залишаються проблеми генеалогії й персонального складу 

еліти, її соціальних поглядів, участі в розбудові та функціонуванні державних 

інституцій, соціально-економічної політики урядів і соціальної боротьби 

(торкатимемося їх лише дотично). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу джерел, 

літератури й переосмислення існуючих поглядів на сутнісний зміст поняття 

«політична еліта» реконструювати цілісну картину трансформації козацької 
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старшини в політичну еліту та з’ясувати її соціальне походження, масштаби 

діяльності, механізми циркуляції, міру згуртованості, політичні погляди, 

піддатливість зовнішньополітичним впливам. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких 

дослідницьких завдань: 

  проаналізувавши історіографічний доробок науковців, виявити стан 

вивчення теми, а також визначити репрезентативність її джерельної бази; 

  враховуючи притаманні статусно-функціональному й ціннісному 

підходам у тлумаченні змісту поняття «політична еліта» недоліки, 

запропонувати альтернативний концепт і обґрунтувати правомірність його 

застосування до правлячої меншості Української держави;  

  дослідити еволюцію протягом середини ХVІ – першої половини 

ХVІІ ст. козацької старшини  в політичну протоеліту й вплив на цей процес 

фронтиру; 

  показати особливості трансформації протоеліти під час революції в 

політичну еліту, її функціональну ефективність у політичній сфері та вплив 

деструктивних факторів; 

  охарактеризувати соціальну базу її рекрутування, структуру й 

механізми  циркуляції; 

  висвітлити перепони на шляху згуртування еліти, взаємовідносини її 

угруповань і  вплив на них зовнішньополітичного чинника; 

  з’ясувати роль еліти у процесі формування державної ідеї й виявити 

труднощі, що виникали на шляху її  реалізації; 

  вияснити розвиток національної свідомості й механізми збагачення 

політичної культури новим понятійним масивом;  

  розкрити політичні орієнтації еліти на назву держави, форми правління 

й устрою. 

Хронологічні рамки дисертації обумовлено тривалістю революційної 

боротьби. Нижню межу визначено її початком – 1648 роком, а верхню – 



10 
 

завершенням – 1676 роком. У зв’язку з необхідністю з’ясування ґенези 

політичної еліти довелося висвітлювати її упродовж середини XVI – першої 

половини XVII ст. 

Географічні межі визначено територією утвореної держави у складі 

тогочасних Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств і 

Запорожжя. У перші роки революції (1648 – червень 1651 рр.) вони включали 

всі етнічні українські землі Речі Посполитої. 

Методологічну базу дослідження сформовано відповідно до його мети і 

завдань. В її основу покладено концептуальні підходи до осмислення проблем 

елітотворення, зокрема ідеї М. Вебера,  Г. Моски, В. Парето й  Дж. Сарторі, а 

також теоретичні напрацювання представників таких напрямів, як «Школа 

Анналів», неопозитивізм, “нова політична історія” тощо. Дослідження 

здійснювалося на основі принципів об’єктивності, історизму, системності та 

всебічності. У комплексі застосовувалися як загальнонаукові, так й спеціальні 

методи історичного пізнання. Серед останніх найважливішу роль відіграли 

проблемно-хронологічний, історико-генетичний, структурно-функціональний, 

історико-типологічний, синхронний, діахронний, ретроспективний, періодизації 

та метод просопографічного аналізу. Більш детально методологічні підходи до 

вивчення дисертаційної проблематики описано в підрозділі 1.3.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в історіографії 

зроблено спробу реконструювати цілісну картину процесу трансформації 

козацької старшини в політичну еліту, з’ясувати її структуру, ефективність 

діяльності, взаємини угрупувань і розвиток політичної свідомості в добу 

революції.  

За результатами дослідження теми обґрунтовано такі наукові положення, 

що виносяться на захист. 

Вперше: 

 запропоновано новий підхід до розуміння поняття «політична еліта», 

який названо «аксіомеритократичним» (тобто ціннісно-владодостойним – від 

грец. αξία – цінність, а також лат. meritus – достойний, гідний і грец. kράτος – 
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влада, правління); 

 розроблено періодизацію перетворення протягом середини XVI – 

першої половини XVII ст. козацької старшини в політичну протоеліту й 

встановлено факт її деструкції, породженої «Ординацією» 1638 р.; 

 виявлено періоди, особливості й деструктивні чинники трансформації 

козацької старшини в політичну еліту, а також охарактеризовано її діяльність у 

політичній сфері в роки революції; 

 встановлено, що процес формування політичної еліти не набув 

завершеності, що дає підстави для вживання щодо неї терміну «мèтаеліта» (від 

грец. meta – після, через, що означає у складних словах проміжне становище, 

зміну тощо). 

Одержали подальший розвиток положення і висновки про:  

 соціальні джерела творення елітного прошарку; 

 структуру еліти та функції її складових груп (урядової, регіональної і 

значного військового товариства); 

 механізми циркуляції еліти; 

 формування і розпад старшинських угруповань, їх боротьбу за владу й 

втручання у неї урядів сусідніх держав; 

 кланову специфіку найвпливовіших старшинських груп; 

 роль фронтиру у становленні козацької еліти та її перетворення в 

політичну протоеліту; 

 сутність державної ідеї, її еволюцію та шляхи реалізації; 

 особливості розвитку національної свідомості; 

 погляди еліти на самоназву держави; 

 політичні орієнтації еліти на форми правління й державного устрою. 

Поглиблено й уточнено знання про: 

 роль шляхти як соціального джерела формування політичної еліти; 

 прерогативи наказних гетьманів; 

 політичні наслідки Гадяцького договору 1658 р.; 
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 значимість  поглядів П. Тетері в утвердженні назви «Україна»  за 

державою; 

 процес творення нових політичних понять і термінів; 

 масштаби деструктивного впливу зовнішньополітичного чинника на 

формування еліти, її консолідацію, взаємини між угрупованнями й політичні 

орієнтації; 

 процес збагачення понятійного апарату елітарної політичної культури. 

Практичне значення результатів дослідження. 

Сформульовані в дисертаційній роботі положення і висновки можуть 

бути використані як для написання праць з історії Української держави, 

діяльності її правлячої верхівки упродовж останньої чверті XVII – початку     

80-х рр. XVIII ст., так і  подальшої розробки порушених проблем (впливу 

фронтиру, циркуляції еліти, боротьби угруповань, розвитку національної 

свідомості, політичної ролі Запорожжя в революції тощо). Вони стануть у 

пригоді при підготовці підручників і навчальних посібників для студентів ЗВО, 

розробці спецкурсів та спецсемінарів. Матеріали дисертації ми використовуємо 

на семінарських заняттях з курсу «Історія України» в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка, колеги – під час викладання 

спецкурсів «Українська держава в середині XVII ст.: проблеми становлення, 

боротьби за незалежність і впливу геополітичного фактора (1648–1657 рр.)», 

«Українська державна ідея XVII–XVIII ст.», «Політична свідомість української 

політичної еліти (середина XVII –XVIII ст.)». 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, що виносяться на 

захист, отримані здобувачем особисто, а здійснені публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Основні положення і висновки 

роботи були оприлюднені на 4-х міжнародних наукових конференціях 

(ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська 

історична наука на сучасному етапі розвитку» (м. Кам’янець-Подільський, 17–
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18 вересня 2003 р.), Друга Міжнародна науково-практична конференція 

«Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і 

сучасність» (м. Кам’янець-Подільський, 14–15 травня 2005 р.), Міжнародна 

наукова конференція «Україна, Польща, Росія у XVII – XVIII ст.: політико-

державні моделі та владні еліти» (м. Кам’янець-Подільський, 20–22 вересня 

2006 р.), Всероссийская с международным участием научная конференция 

молодых ученых «Европа в средние века и раннее новое время: Общество. 

Власть. Культура» (г. Ижевск, 2–3 декабря 2014 г.); 3-х всеукраїнських круглих 

столах («Українська революція XVII ст. та становлення Козацької держави: 

історичне явище, історіографічне прочитання, типологія та понятійний апарат» 

(м. Київ, 21 жовтня 2009 р.), «Ранньомодерна Україна: проблеми термінології 

та уніфікації понятійного апарату» (м. Кам’янець-Подільський, 21 травня 

2015 р.), «Українське державотворення XVII – XVIII ст.: Правобережний 

гетьманат Петра Дорошенка» (м. Кам’янець-Подільський, 19–20 жовтня 

2016 р.); 18 регіональних і вишівських конференціях (звітна наукова 

конференція викладачів і аспірантів, присвячена 85-й річниці Української 

національно-демократичної революції (м. Кам’янець-Подільський, 15–16 квітня 

2002 р.), звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів, 

присвячена 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету  

(м. Кам’янець-Подільський, 12–13 березня 2008 р.), наукова конференція 

молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, присвячена 93-й річниці від дня заснування університету 

(м. Кам’янець-Подільський, 19–20 жовтня 2011 р.), науково-практична 

конференція «Визначальні події воєнної історії України середини та другої 

половини XVII ст.» (м. Кам’янець-Подільський, 18 жовтня 2012 р.), звітна 

наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів  (м. Кам’янець-

Подільський, 4–5 квітня 2018 р.), звітна наукова конференція викладачів, 

докторантів і аспірантів (м. Кам’янець-Подільський, 5–6 березня 2019 р.) та ін.) 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 41 наукову статтю, 

зокрема: 7 – у національних та міжнародних виданнях, що входять до 
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наукометричних баз, 13 – у фахових виданнях і 21 – апробаційного характеру. 

Структура дисертації визначається поставленою метою і 

сформульованими науковими завданнями дослідження. Робота складається зі 

вступу, 4 розділів, 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (162 сторінки, 1275 найменувань), додатків. Обсяг основного тексту 

становить 195 сторінок, загальний – 370. 
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РОЗДІЛ I 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія проблеми 

Вивчення стану дослідження проблеми має певні особливості. Зокрема, 

концепцію еліт розроблено в першій чверті ХХ ст., а загалом у європейській 

історіографії елітотворчу проблематику ґрунтовно вивчали з середини століття. 

В українську вона починає проникати тільки в 90-х рр. [368, с. 40; 527, с. 19; 

823, с. 345–346]. До того часу вітчизняні інтелектуали, за винятком нечисельної 

групи осіб (М. Грушевський, Д. Донцов, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, 

В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, 

Ф. Сисин, О. Терлецький та ін.), як правило, трактували старшину не як 

політичну еліту України, а козацьку. І лише окремі з них з другої половини              

20-х рр. зрідка використовували термін «еліта». Попри це, характеризуючи їхні 

погляди, вживатимемо його для означення процесів трансформації старшин 

спочатку в козацьку еліту, згодом у політичну протоеліту і нарешті в політичну 

еліту Української держави, хоча автори майже не вдавалися до нього. Тому не 

випадково відсутні історіографічні дослідження даної теми, хоча вчені 

фрагментарно торкалися її сюжетів [395, с. 30–49; 518, с. 27–45;  547, с. 41–46; 

564, с. 3–6; 646, с. 10–31; 695, с. 84–88; 748; 752; 899, с. 23–65; 912, с. 41–51; 

1223; 1225; 1232; 1238; 1247; 1257].   

В історіографічній спадщині, враховуючи існування істотних 

відмінностей у підходах до з’ясування сутності боротьби українців за 

незалежність й державотворчої діяльності політичної еліти, виокремлюємо дві 

групи праць: українських і закордонних авторів. У першій, зважаючи на 

трагічні наслідки погрому, вчиненого комуністичним режимом українській 

історичній науці й утвердження в ній марксистсько-ленінської методології, 

виділяємо підгрупи творів дослідників ХІХ – першої половини 30-х рр. ХХ ст., 

радянських науковців середини 30-х – першої половини 80-х рр. ХХ ст., з 

другої половини 80-х рр. і до нині – сучасних учених та істориків діаспори. До 

підгруп другої групи відносимо студіювання тільки польських і російських 
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науковців, оскільки саме вони традиційно в зарубіжній історіографії надавали 

найбільшу увагу вивченню подій 1648 – 1676 рр. 

Історіографія ХІХ – першої половини 30-х рр. ХХ ст. започатковується 

роботою анонімного автора «Історія Русів», у якій позитивно схарактеризовано 

діяльність гетьманів і старшин, котрі добивалися свободи і незалежності для 

Вітчизни, й засуджувалися ті з них, хто вдавався до надмірних поступок 

іноземним монархам, владолюбства й міжусобиць [499, с. 101–229; 640, с. 202–

229; 733, с. 176–355; 817, с. 306–313]. Важко переоцінити її значення «у процесі 

перетворення козацтва з живого досвіду в історичний і національний міф», 

який і нині, на думку С. Плохія «… лишається важливими компонентом 

української історичної та національної ідентичності» [733, с. 20–21, 353–365]. 

Проте сформований автором концепт оцінки діяльності старшини, на жаль, не 

ліг в основу з’ясування іншими інтелектуалами їхньої ролі у визвольній 

боротьбі. Так, Д. Бантиш-Каменський, вважаючи «Малоросію» невід’ємною 

складовою Росії, саме у «зрадах гетьманів», «ненадійності» старшин й 

«хитаннях народу» вбачав причини обмеження монархами її прав [301, с. 23–

276, 328–330]. На думку М. Маркевича, «зрадниками України» були старшини, 

для котрих «батьківщина все ще увижалася країною окремою» й намагалися 

зберегти її незалежність [637, с. 150–151, 202–360; 1067, с. 132–142].   

М. Максимович одним із перших розпочав вивчення процесу формування 

козацької еліти до 1648 р. [630, с. 317–320; 631, с. 321-325; 632, с. 277–316], 

біографії Б. Хмельницького, персонального складу старшини та її функцій у 

полково-сотенних урядах [629, с. 747–834; 633, с. 654–746; 634, с. 395–474]. 

Відзначимо важливий внесок праць М. Костомарова щодо з’ясування низки 

питань утворення протоеліти й політичної еліти, її діяльності та політичної 

культури. Вчений проаналізував організацію владної структури Гетьманщини; 

висвітлив формування старшинських угруповань, їх боротьбу за владу і вплив 

на політику урядів; відзначав несприятливість міжнародного становища 

України [529, с. 48–167; 530, с. 170–286; 531, с. 350–362; 532, с. 10–271, 403–

561; 533, с. 5–24; 534, с. 25–45; 535, с. 8–271; 752, с. 151–152]. З’ясовуючи 
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погляди старшини на сутність «національної ідеї» [381, с. 39–82; 471, с. 102–

104; 722, с. 326–327; 723, с. 399–409; 725, с. 84–109; 727, с. 121–126; 730, с. 326-

327; 752, с. 199–200; 1067, с. 239–244], він відзначив, що патріотично 

налаштовані кола вбачали кінцеву мету в досягненні «Україною незалежності» 

[721, с. 449–454; 724, с. 438–443; 726, с. 532–542; 728, с. 465–478; 729, с. 519–

527; 831, с. 483–484]. Хоча шлях Б. Хмельницького до пошуку протекції Порти, 

яким пішли й інші володарі булави, вважав «кривим», все ж визнавав, що у 

такий спосіб всі вони намагалися реалізувати «ідею самобутності України» 

[528, с. 425–431]. Використовувані істориком терміни «козацька революція», 

«Україна», «українці», «Руїна», «незалежність», «самостійна держава» та ін. 

сприяли збагаченню тогочасного наукового понятійного апарату [336, с. 467–

471; 724, с. 436–441; 726, с. 531–542; 728, с. 467–478; 729, с. 515–526]. Якщо в 

40–50-х рр. ХІХ ст. П. Куліш похвально характеризував діяльність старшини, а 

Б. Хмельницького називав «батьком» України [588, с. 14–63, 82–101, 110–169, 

185–278, 316–322; 589, с. 251–254, 309–340; 596, с. 12–98; 759, с. 204–206; 771, 

с. 25–30; 1069, с. 236–238], то в 70 – 80-х рр. уже називав Запорозьку Січ 

«кублом» для «розбійницького промислу», заперечував національно-

визвольний характер боротьби українців, підкреслював деструктивну роль 

старшини, таврував гетьмана «виродком нашої малоросійської сім’ї», час 

правління якого став «Великою Руїною» [593, с. 46–89, 117–266; 594, с. 121–

280, 335–387; 595, с. 23, 331–409; 597, с. 145–156].  

Характеризуючи боротьбу, що розпочалася 1648 р., «українською» 

революцією, В. Антонович схвально оцінював політику Б. Хмельницького і 

його соратників у відстоюванні інтересів України [271, с. 79–94; 272, с. 97–148; 

277, с. 106–142; 279, с. 123; 280, с. 190–193], а П. Дорошенка вважав «найбільш 

талановитим, найбільш розумним чоловіком і справжнім патріотом, що дбав 

про долю свого народу» [270, с. 47–51; 273, с. 67–92; 274, с. 71–76; 275, с. 63–

68; 276, с. 79–84; 277, с. 143–153; 278, с. 55–60; 831, с. 485–486; 1067, с. 369–

371]. На думку М. Драгоманова, за гетьманату Б. Хмельницького виникла 

«українська держава», що не змогла утвердити суверенітет через незгоди серед 
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еліти, соціальні суперечності й ворожу політику сусідніх монархів, які 

«поділили Україну, мов «скот»…» [473, с. 459; 474, с. 279–294; 475, с. 198–199; 

476, с. 560–571; 477, с. 435; 478, с. 490–540]. Високо оцінюючи діяльність                  

Б. Хмельницького, В. Волк-Карачевський докоряв більшості старшин за 

збагачення й висунення на чільне місце «особистих інтересів». Водночас він 

схвалював намагання П. Дорошенка перетворити Україну у «повністю 

самобутню і незалежну політичну одиницю» [351, с. ІІІ–V, 1–174]. І. Каманін 

торкнувся висвітлення творення козацької еліти [503, с. 57–115; 748, с. 154]. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. праці М. Грушевського заклали 

«міцний фундамент нового напряму в українській історичній науці, який… з 

повним правом можна назвати національно-державницьким» [451, с. 353]. Саме 

він обґрунтував новий концепт розвитку українського народу як самостійного й 

окремішного від російського [432, с. 203–204]. На його переконання, події 

середини XVII ст. мали для нього таке ж значення, як для німецького народу – 

Реформація, а для Західної Європи – Французька революція [431, с. 2]. 

Вважаючи Б. Хмельницького носієм «державної української ідеї», вчений 

відзначив перетворення старшини у владний соціальний прошарок (до складу 

якого ввів «значних військових товаришів») та наголошував на руйнівні 

наслідки її міжусобиць [421, с. 179–224; 422, с. 299–354; 430, с. 4–5; 431, с. 2–

30]. В «Історії України-Руси» і М. Грушевський попри певну контроверсійність 

деяких оцінок, чи не найбільш ґрунтовно показав суперечності процесів 

перетворення козацької старшини в політичну протоеліту, а в роки «великої 

української революції» середини XVII ст. її трансформації у політичну еліту. 

Вперше з’ясував, що Б. Хмельницький уже в січні 1649 р. мав програму 

створення «незалежної від Польщі України»; наприкінці 20-х рр. ХХ ст. уже 

визнав за старшиною статус власне політичної еліти (вочевидь, не без впливу                             

В. Липинського), стверджуючи, що «се була керівна державна верства, що в 

своїх власних інтересах, як верства командна, мусіла дбати про інтереси всеї 

держави як цілости, її національно-культурне і економічне добро, пильнувати 

добробути инших верств – підтримуючи свій престиж представниці загальних, 
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всенародніх інтересів». Тому при оцінюванні її діяльності перш за все слід 

керуватися відповідями на питання: «наскільки свідомо фундували українську 

аристократичну верству? Чи оглядалась і наскільки оглядалася при тім на 

інтереси всенародні, державні, політичної незалежности і національної 

автономности українського народу?». Разом з тим учений радше негативно 

ставився до державотворчої діяльності Б. Хмельницького, зараховуючи його, на 

відміну від І. Виговського, до політиків азійського типу, вважаючи, що «Руїна» 

розпочиналася уже за нього. Слушно звернув увагу на те, що Гадяцький договір 

спрямовувався на встановлення в Україні «гегемонії для української шляхти»; 

обґрунтував положення про негативний вплив зовнішньополітичного фактора 

на перебіг революції [423, с. 76–561; 424, с. 20–317; 425, с. 79–195; 426, с. 11–

271; 427, с. 9–449, 524–869; 428, с. 876–1508; 429, с. 3–379; 460, с. 98–131; 461, 

с. 9–17; 796, с. 128–133; 1250].  

Д. Яворницький ідеалізував діяльність запорозької  старшини 

(насамперед І. Сірка), не помічаючи її деструктивної ролі у процесах 

державотворення [1043, с. 176–379]. На думку М. Слабченка, полковник «мав 

можливість зробитися повним господарем на своїй території», володіючи 

правом роздавати «вільні землі» [780, с. 47–49]. Як зазначала О. Єфименко, за             

Б. Хмельницького Україна «розпочинала нове життя як політичне самостійне 

громадянське суспільство», а Запорожжя «продовжувало своє існування у 

вигляді військової общини…» [484, с. 224–264]. Вам рацію С. Томашівський, 

стверджуючи, що ні Б. Хмельницький, «ні його помічники» не виношували в 

1648 р. планів «про повну державну самостійність України…» [936; 937]. 

Чимало зробив для висвітлення політичних поглядів І. Виговського,                        

Ю. Хмельницького, П. Тетері В. Герасимчук [370–376]. Відзначимо вагомість 

наукового доробку О. Лазаревського у створенні біограм полково-сотенної 

старшини Ніжинського, Прилуцького і Стародубського полків [601–603], а 

також важливість фундаментального дослідження В. Модзалевського генеалогії 

та біографістики майже всіх відомих старшинських родів періоду революції 

[658–665]. Ці праці дозволяють глибше збагнути місце родинних зв’язків у 



20 
 

формуванні кланів серед еліти та механізми ротації її представників на ті чи ті 

посади.  

Першим в історіографії обрав предметом дослідження формування і роль 

«аристократії» в Україні В. Липинський, розуміючи під нею «політичну еліту». 

«Аристократією, – зауважував він, – натомість зву я всяку правлячу і провідну 

в даній добі верству (те, що в західньо-европейській літературі називають 

тепер «елітою») (виділено нами. – В. С.), без огляду на її походженя» [613,                 

c. XLVII]. Дослідники припускають, що йому були відомі праці Г. Моски, 

Р. Міхельса й В. Парета [744, с. 110]. З’ясував важливу роль шляхти у творенні 

«нової національної аристократії», політичне призначення якої вбачав у 

вдалому управлінні державою, яке можливе тільки за умови її наділеності 

«державним думанням» і практичного «державного ділання». Учений 

підкреслював ключову роль Б. Хмельницького у державо- й елітотворенні, а 

також пов’язував успішність діяльності аристократії з утвердженням 

монархічної форми правління його династії Хмельницьких. Наголошував на 

деструктивності діяльності запорожців і їх старшин [613, с. 78–91; 614, с. 3–

245; 615, с. 84–233; 616, с. 10; 700, с. 184–188; 840, с. 272–282; 931, с. 333–356; 

1065, с. 442–447; 1067, с. 561–571; 1071, с. 58–60; 1213].  

Твори В. Липинського справили помітний вплив на погляди інших 

дослідників і були покладені в основу становлення державницького напряму 

(«неоромантичної хвилі») [584, с. 34; 1067, с. 509–515, 555–586; 1073, с. 25]. 

Так, слідом за ним О. Терлецький відзначав державотворчу функцію 

«аристократії» за гетьманату Б. Хмельницького й руїнницький характер впливу 

«степової козаччини» і  «Запоріжжя». Причинами занепаду Української 

держави вважав «внутрішню анархію», олігархізм старшин і вразливість 

геополітичного становища [932, с. 72–217]. І. Крип’якевич, розпочавши 

комплексне вивчення державних інституцій [575–578], звернув увагу на 

процеси виділення з козацької маси політичної еліти. «Сам Богдан 

Хмельницький, – підкреслював учений, – добре розумів вагу створення 

державної еліти, групи, що мала нести ідеологію нової держави і надавати 
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тон життю (виділено нами. – В. С.), старався злучити ріжні елементи до 

спільної праці…» [576, с. 149]. Причини «Руїни» він вбачав у прорахунках 

останньої, підкреслюючи її владолюбство, відсутність згуртованості, й 

міжусобну боротьбу. Найбільш яскравим представником «державників», котрі 

обстоювали інтереси України, він визнавав П. Дорошенка [581, с. 186–202]. 

Важливий внесок у дослідження функціонування генеральної та старшинської 

рад, діяльності генеральної старшини, складу і взаємин старшинських 

угруповань, механізмів циркуляції еліти та її політичних поглядів вніс 

Л. Окіншевич [686; 688–690]. М. Слабченко, проаналізувавши соціально-

правову організацію Запорізької Січі, встановив надзвичайно важливу роль 

інститут курінних отаманів. У руках яких зосереджувалася реальна влада [781, 

с. 245–268]. Не можна недооцінювати значимості доробку М. Петровського у 

вивченні життя, діяльності й політичних поглядів гетьманів і старшин, 

боротьби їхніх угрупувань за владу, втручання Москви у внутрішні справи 

України [710–713; 716; 718, с. 187–328].   

Не важко помітити, що до середини 1930-х рр. історики домоглися 

помітних здобутків у з’ясуванні ролі старшини в процесах державотворення, 

визначення її структури, формування угруповань та їх протистоянь, руйнівного 

впливу зовнішньополітичного чинника. Саме на цьому етапі започатковується 

вживання понять «національна аристократія», «еліта», «державна еліта». 

 Радянська історіографія. Подальший розвиток вивчення проблеми був 

брутально перерваний жорстокими репресіями комуністичного режиму 1933–

1934 рр. [502, с. 284–289; 641, с. 34–37; 753, с. 7–9]. Розробляється «концепція 

визвольної війни українського народу і приєднання України до Росії  (1648–

1654 рр.)», яке тлумачилося «найменьшим злом» для неї. Проте утвердження 

марксистських поглядів відбувалося повільно. Так, М. Петровський у своїй 

монографії ще позитивно оцінював утворення «Української держави», хоча 

розглядав її «знаряддям класового панування козацької старшини-феодалів…», 

уникав негативних характеристик старшинам, які перебували в опозиції до                 

Б. Хмельницького [717, с. 4–112, 134–255]. І. Іванцов у дисертації 1940 р. (її 
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текст опубліковано 2002 р.) [447, с. 573–574; 497, с. 4–9] цілком об’ктивно 

показав відмінності в поглядах запорозької і городової старшини протягом 

1630-х рр. і доповнив біограми Т. Чорного, І. Сулими, П. Павлюка й ін. осіб 

[497, с. 64–265]. У цьому ж році завершив дисертацію Ф. Шевченко (захищена в 

1943 р., видана 2014 р.), у якій, вживаючи поняття «Українська держава», 

торкнувся висвітлення власне державної діяльності старшин, відзначаючи 

існування серед них кількох угруповань з різними політичними орієнтаціями 

[1062, с. 43–93, 166–306]. Засудження вченим політики Москви в Україні стало 

підставою для обвинувачення його офіційним опонентом В. Пічетою в тому, 

що «остаточно» не звільнився від «націоналістичної ідеології 

М. С. Грушевського» [720, с. 304–327; 1070, с. 11–12]. Сам же він через два 

роки визнав існування Української держави, що народилася «в бурі і вогні» 

«національно-визвольної війни» [719, с. 3–9]. О. Савич, характеризуючи 

діяльність гетьманів, назвав І. Брюховецького провідником «…на Україні всіх 

колоніальних заходів російського уряду…» [757, с. 131–150].  

У 1951 р. з ініціативи М. Нєчкіної започатковується перегляд оцінки 

приєднання народів до Росії, як «меншого зла» [676, с. 47–48]. Восени 1952 р. 

під час обговорення проекту 1-го тому «Історії Української РСР» уже 

вживалося поняття «возз’єднання» України з Росією [1072, с. 228–233], а 

наприкінці наступного з’явилися сумнозвісні «Тези…», що ігнорували процеси 

розбудови держави й створювали деформоване уявлення про роль еліти 

(старшини), яка нібито лише «прагнула зберегти і зміцнити феодально-

кріпосницькі відносини на Україні» [930, с. 7–11; 1061, с. 34–45; 1064, с. 226–

228].  

З-поміж сотень робіт, написаних до кінця 1980-х рр. (крім цього, було 

захищено 3 докторські та майже 20 кандидатських дисертацій) [1233, с. 7], 

вирізняється монографія І. Крип’якевича «Богдан Хмельницький», 

опублікована 1954 р. Враховуючи, що під час її редагування було викреслено 

ряд текстових фрагментів [498, с. 9], за основу нашого аналізу взяте її 

виправлене друге видання. Автор став єдиним, хто приділив увагу з’ясуванню 
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державотворення й діяльності старшини, яка прагнула «забезпечити Україні 

повну незалежність», і тільки неспроможність відстояти її спонукала до 

«об’єднання України з Російською державою» [579, с. 11–12, 224–338; 641, с. 

68–70]. Згодом продовжував вивчати політичні погляди Б. Хмельницького, його 

відносини з М. Кривоносом, відмінності у позиціях старшинських угрупувань, 

національну свідомість українців у кінці XVI – початку XVII ст. [580; 582; 583]. 

Ф. Шевченко наголошував на прогресивному значенні утвореної 

держави, що «була об’єктивною необхідністю для боротьби народу за своє 

існування, виразом його прагнення до незалежності». Він позитивно оцінював 

діяльність старшини, котра «не являла собою в той час реакційної сили в своїх 

політичних прагненнях…» і з осені 1648 р. «виступає вже від імені всієї 

України, всього народу» [1003, с. 65–113, 135–283]. Хоча за такі погляди й 

використання терміну «приєднання» вченого критикували [933, с. 152], він і 

надалі продовжував позитивно оцінювати роль старшини [1000; 1001]. Саме 

тому дослідники діаспори вважали  І. Крип’якевича й Ф. Шевченка 

провідниками «реставраційної (реформістської) течії в українському 

радянському історіописанні, котру сучасні дослідники репрезентують як 

нонконформістський напрямок» [641, с. 67; 785, с. 7; 1064, с. 284–285; 1068,                

с. 291–347].  

У працях інших науковців 50-х рр. діяльність старшини, особливо з 

1657 р., оцінювалася однозначно негативно [339, с. 114–279; 379, с. 273–318; 

380, с. 115–277; 509; 1251]. На межі 50–60 рр. побачили світ монографії             

О. Апанович, В. Дядиченка й К. Стецюк. Спільною для них була залежність 

оцінки політичної ролі старшинського загалу від того, чи підтримували вони 

політику Москви [289; 481, с. 25–312; 895]. Внаслідок лібералізації політичного 

життя в 60-х рр. історики роблять перші спроби внести корективи до офіційної 

концепції. Так, О. Апанович висловилася проти огульної критики старшини 

[286]. М. Брайчевський основну ідею концепції «возз’єднання України з 

Росією», за якою «незалежне існування було величезним злом для нашого 

народу…», називав «гострим рецидивом великодержавного шовінізму…». Він 
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рішуче виступив на захист тих гетьманів і старшин, які характеризувалися 

«підлими зрадниками», «нікчемами», «маріонетками», бо боролися з Росією за 

незалежність України [311, с. 301–338; 1062, с. 269–271]. Якщо історик 

Л. Олійник трактував старшин типовими феодалами [1235], то 

літературознавець В. Олійник вбачав у П. Дорошенкові видатного державного 

діяча, котрий хотів об’єднати «розірвану Україну» [691, с. 72–76].  

У 1972–1973 рр. партійне керівництво організувало «великий погром» 

(«маланчуківщина») історичній науці. Зазнали гонінь і репресій історики-

реформісти: О. Апанович, О. Компан, М. Брайчевський, Я. Дзира, 

Ф. Шевченко, Я. Кісь та ін. [1061, с. 387–394]. Дослідники знову почали 

трактувати старшину в оціночних параметрах 50-х рр. [501, с. 56–96; 894], 

щоправда В. Смолій зауважував, що вона перебувала тільки у процесі 

феодалізації [809, с. 43–63; 1241], а В. Степанков стверджував, що угруповання 

Б. Хмельницького протидіяло «перетворенню козацької верхівки у поміщиків» 

[895; 1242]. У цей же час П. Натикач торкнувся висвітлення формування 

політичної свідомості старшин кінця XVI – 30 рр. XVII ст. [1234]. Хоча 

утвердження ідеологічного концепту «возз’єднання України з Росією» зробило 

неможливим вивчення формування еліти та її державотворчої діяльності, все ж 

історики-реформісти при найменших ознаках лібералізації комуністичного 

режиму прагнули переглянути його одіозні положення, включаючи оцінку 

гетьманів і старшин. 

Сучасна історіографія (друга половина 80-х рр. ХХ ст. – перші 

десятиріччя ХХІ ст.). Час «горбачовської перебудови» ознаменувався початком 

переосмислення методологічних засад пізнання минулого. І провідну роль у 

відродженні історичної науки відігравали представники третього покоління 

радянських істориків (народжених у кінці 40-х – на початку 50-х рр.) [524,                 

с. 30–36]. Важливе значення для вивчення дисертаційної теми мала розробка 

двох актуальних проблем: 1) формування козацтва як стану та його еліти до 

1648 р. [285; 608; 654; 775; 807; 808; 1017; 1023; 1240; 1263]; 2) роль старшини 

у державотворенні в роки революції. В. Степанков звернув увагу на 
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необхідність вивчення особливостей українського державотворення й роль у 

ньому старшин. Зокрема,  доводить помилковість характеристик тих із них, які, 

захищаючи «національну державність», йшли на укладення «угод з 

правителями інших держав», «зрадниками українського народу» [827; 874; 875, 

с. 25–147; 876, с. 127–139]. В. Смолій та О. Гуржій торкнулися висвітлення 

міжусобиць старшини після смерті Б. Хмельницького. В. Смолій відзначив 

важливе значення гетьмана в розробці державної ідеї й звернув увагу на спроби 

«січового товариства» відігравати «провідну роль у політичному житті» [806; 

810; 811, с. 59–66]. І. Верба спробував представити Д. Ігнатовича та                             

І. Самойловича «носіями монархічного начала» [334, с. 80–84], В. Замлинський 

не приховував складнощів взаємин Б. Хмельницького з різними старшинськими 

угрупованнями [488], а В. Борисенко показав процес феодалізації старшин у 

50–70-х рр. XVII ст. [310, с. 12–78, 165–211]. 

Із проголошенням незалежності України утворилися сприятливі умови 

для розвитку історичної науки й до кінця 90-х рр. ученим вдалося вийти на нові 

методологічні межі [524, с. 35–36]. В оцінці подій середини і другої половини 

XVII ст. утвердилося два конструкти: «Українська національна революція 

(1648–1676 рр.)» і «Національно-визвольна війна 1648–1657 (1658) рр.» [656; 

657; 805; 886]. Започатковується активне дослідження політичної еліти. Уже 

1993 р. В. Степанков наголосив на його актуальності й уперше зробив спробу 

визначити особливості формування владної меншості [800]. О. Г. Перехрест й 

О. О. Перехрест торкнулися питань еволюції «козацько-старшинської еліти» 

протягом середини XVIІ – XVIІІ ст. [707],  А. Луценко відзначив важливу роль 

шляхти у цьому процесі [626, с. 124–129], С. Бондарук розкрила 

«взаємовідношення понять «еліта», «провідна верства», «національна 

аристократія»…» в концепції В. Липинського [1213, с. 6, 10–14].  

Найвагомішим доробком в аспектах елітотворення стали праці                            

В. Панашенко та В. Кривошеї. Перша окреслила структуру «соціальної еліти» 

та шляхи її ротації, звернула увагу на статус військових товаришів [697; 698,             

с. 8–21; 699, с. 4–23]. В. Кривошея виокремив серед «національної еліти» кілька 
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регіональних груп, з’ясував в основному персональний склад витворених 

кланів і показав роль значного військового товариства («неурядової старшини») 

в політичному житті держави [548; 549; 552, с. 6–175; 553]. У співавторствах із 

Т. Кузнець і П. В’яловим учений дослідив участь шляхти у формуванні еліти й 

шляхетсько-козацьких родів [329, с. 3–17; 566, с. 3–34]. І. Кривошея виявила 

існування «розгалужених родинних зв’язків» серед старшини Переяславського 

полку, що утворювали «впливові сімейні клани…» [1224, с. 9–14]. О. Байда,             

Ю. Бодров і М. Крикун розглянули становлення старшинських спільнот у 

Полтавському, Уманському та Подільському полках [299; 308; 572]. 

Виокремивши серед старшини три угрупування, Н. Яковенко слушно 

зауважила, що вони «за браком відведеного часу так і не встигли переплавитися 

в єдину політичну еліту» [1049, с. 28]. 

Помічними у з’ясуванні періодів творення елітарної політичної групи та 

їх особливостей стали праці В. Смолія і В. Степанкова, присвячені розробці 

концептуальних засад Української національної революції [439, с. 143–146; 798; 

799; 818; 887; 888]. У контексті розгляду державотворчих процесів науковці так 

чи інакше висвітлювали роль у них еліти [397; 438, с. 13–52; 645; 773; 795; 824; 

1243]. Чимало зроблено для дослідження її політичної свідомості й 

міжгрупових взаємин [652; 734; 737; 783; 784; 817, с. 25–173; 877; 879; 883; 

1005, с. 51–151]. Досліджувалися питання становлення козацької еліти та ролі в 

ньому фронтиру й Запорожжя у другій половині XVI – першій половині             

XVII ст. [287; 321; 412; 541, с. 12–174; 607; 611; 755; 769; 772; 882; 1012; 1014; 

1015; 1031; 1214; 1219; 1221; 1228; 1229; 1237; 1254; 1264]. Створення 

біографій її представників допомагає окреслити колективний портрет цієї 

корпорації [283, с. 9–148; 352, с. 27–383; 500, с. 31–170; 571; 700; 813; 897]. З 

нових підходів запропоновано осмислення впливу зовнішньополітичного 

чинника на діяльність еліти [390; 702; 950; 998; 999; 1215; 1256; 1260]. 

Надбання 90-х рр. істотно збагатилися у перші десятиріччя ХХІ ст. Так,  

О. Струкевич уперше дослідив комплекс питань політичної культури еліти, 

зокрема, її орієнтацій на політичну систему України, принципи її 
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функціонування, основні державні інституції, суспільно-політичний устрій, 

соціальні відносини та ін. [899; 900; 903; 904; 906–910; 912; 913; 1247].                       

В. Горобець проаналізував зусилля, спрямовані нею на визнання легітимації у 

відносинах з Росією і Річчю Посполитою, формування векторів 

зовнішньополітичних зносин, визначив владні функції генеральних старшин і 

полковників, розкрив механізми їх циркуляції й зростання ролі непотизму й 

корупційності в політичному житті держави [382; 383; 384; 386–388; 391; 392; 

394; 395; 396; 400–402; 404–407; 409; 411; 1217]. В. Кривошея, вивчаючи 

трансформацію старшини в політичну еліту, описав масштаби змін у її 

середовищі, зумовлених приходом до влади нових гетьманів [545; 550; 554–557; 

562; 563; 1223], простежив становлення старшинських родоводів та реставрував 

персональний склад старшини  у полках [546; 547; 559–561; 1273]. Він разом із 

І. Кривошеєю та О. Кривошеєю поглибив існуючий сегмент знань про значне 

військове товариство як складову політичної еліти [564]. І. Кривошея вияснила 

його соціальний статус і сфери діяльності [567–569; 1225].  

Важливим внеском у вивчення національної свідомості еліти, зокрема 

еволюції її поглядів на «понятійні конструкції зі словом «Україна»» та 

«Вітчизна», стали праці С. Багра й Т. Чухліба [297; 298; 974; 975; 981; 986; 987; 

990–992; 995]. А. Луценко, І. Мельничук та О. Однороженко внесли нову якість 

у дослідження процесів зародження козацької еліти та її трансформації в 

політичну [626; 646; 685; 1232]. В. Томазов торкнувся аспектів формування 

джерельної бази козацько-старшинської генеалогії [935]. Аналізу виконання 

старшиною функцій політичної еліти та їх з’ясуванню в історіографії 

присвячено роботи О. Горяги, В. Панасюка, Л. Фицик і В. Щербака [695; 1009; 

1010; 1013; 1028; 1030; 1218; 1257]. Продовжувалося вивчення формування 

полкових угруповань старшини [307; 444; 1211; 1226; 1245; 1252]. Вагоме 

значення для встановлення персонального складу полково-сотенної 

адміністрації, а також ролі родинних зв’язків у творенні старшинських кланів 

мають дослідження В. Заруби й С. Коваленка [489; 490; 1270–1272]. 

Останніми роками помітно поглиблене вивчення питань, пов’язаних із 
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формуванням протягом XVI – першої половини XVII ст. козацької старшини, її 

еволюцією в політичну протоеліту, розвитком політичної свідомості та впливом 

на ці процеси Великого кордону  [312; 314; 316; 322; 335, с. 38–89, 211–228; 

449; 455; 458; 544; 605; 732; 735; 736; 738; 742; 743; 765–769; 898; 967; 968; 971; 

1004; 1009; 1010; 1011; 1014; 1019; 1022; 1024; 1025; 1029; 1246; 1259]. Чимало 

науковців торкалися висвітлення діяльності еліти в державних органах влади, її 

участі у творенні судової системи. Увагу акцентовано на соціальних джерелах її 

поповнення, змінах у структурі й механізмах циркуляції, еволюції політичних 

поглядів та ін. [459; 485; 642; 692; 703: 735; 736; 758; 787; 790; 793; 801; 802; 

814; 976; 977; 993; 1009; 1021; 1027; 1028; 1032; 1045; 1210; 1216; 1220; 1236; 

1239]. Щоправда, висловлювалися й міркування, що заперечували існування 

політичної еліти та її державотворчу діяльність, зокрема в період гетьманату                

Б. Хмельницького [416, с. 36–58, 116–204]. 

Чимало цінного для з’ясування впливу особистих якостей і світоглядних 

засад гетьманів та старшин на виникнення і взаємини  між елітарними 

угрупованнями та діяльність урядів знаходимо в дослідженнях В. Газіна,                 

В. Горобця, А. Гурбика, О. Гуржія, С. Коваленка, В. Корнієнка й ін. авторів 

[358; 362; 393; 440; 512; 542; 624; 648; 650; 740, с. 69–178; 770; 794; 893; 980; 

1004; 1244]. Важливим є внесок науковців у вивчення  впливу 

зовнішньополітичного чинника на реалізацію елітою державної ідеї, 

деформацію її самосвідомості й утвердження комплексів політичної 

неспроможності, причин загострення боротьби старшинських угруповань, 

очільники яких нерідко ставали заручниками політики  іноземних монархів 

[317; 322; 326; 337; 355–357; 359–361; 363; 364; 385; 398; 408; 413; 433–435; 

745; 788; 789; 791; 792; 832; 914; 945; 948–951; 978; 979; 982–985; 989; 994; 997; 

1038; 1039; 1040; 1255; 1261; 1266]. 

Сучасна історіографія зробила інтелектуальний прорив у вивченні 

політичної еліти, виокремивши її з початку ХХІ ст. в самостійну дослідницьку 

проблему.  

Українська діаспорна історіографія. У першому періоді її розвитку   
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(1921–1951 рр. [1074, с. 352–356]) найбільший внесок у вивчення проблеми 

зробив Д. Дорошенко. Чи не вперше в історіографії охарактеризував погляди 

істориків кінця XVIII – початку ХХ ст. на державотворчу діяльність гетьманів і 

старшин [470, с. 59–212]. Вивчаючи формування і діяльність «правлячої 

старшинської верстви», прийшов до висновку, що після «великої революції» 

1648–1657 рр. розпочалася її деградація [469, с. 15–89, 116–123]. Влітку 1939 р.  

завершив написання монографії про життя і діяльність П. Дорошенка (побачила 

світ лише 1985 р.), в якій висвітлив роль П. Дорошенка в боротьбі за 

збереження цілісності України, політичні орієнтації еліти, міжусобиці її 

угрупувань і провокативну роль у них зовнішньополітичного фактора [467]. 

Опублікував також кілька робіт про початковий період гетьманування гетьмана 

та його відносини з урядом Речі Посполитої та Порти [471; 472; 1095].  

А. Яковлів проаналізував українсько-московські договори, важливі для 

з’ясування еволюції політичної культури еліти [1060]. На думку П. Феденка, 

«нова козацька аристократія» своїми «шляхетськими забаганками» зруйнувала 

Україну [941, с. 32–40; 942, с. 3–13]. Вивчення впливу «пограниччя» на 

формування свідомості козацтва торкнувся М. Антонович, котрий відзначив 

також неспроможність Б. Хмельницького і старшин домогтися створення 

«руської монархії» [281, с. 4–63; 282, с. 7–9, 56–63]. Аналізуючи зміст поняття 

«Україна», С. Шелухін прийшов до висновку, що старшини і поспільство у 50–

70-х рр.. XVII ст.. вживали його для означення утвореної держави, своєї 

«Матері-Вітчизни» [1006, с. 61–64, 107–247]. Вперше з-поміж українських 

інтелектуалів систематичне вживання поняття «еліта» з наголошенням не на її 

владних прерогативах, а на якісних результатах діяльності, впровадив в 

історіографічну практику Д. Донцов [443, с. 283–286; 466]. На переконання                  

В. Гришка, з козацької старшини і шляхти виникла «єдина українська провідна 

верства» – «козацька аристократія», з якої і формувався державний апарат [419, 

с. 40–42, 58–59]. До складу еліти Л. Окіншевич відносив і «значне військове 

товариство» [687, с. 7–18]. Творцем програми створення незалежної держави, 

яку намагалися реалізувати гетьмани, Б. Крупницький вважав                                        
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Б. Хмельницького [420; 584; 585; 1068, с. 206–208]. І. Огієнко дорікав                         

Б. Хмельницькому за відсутність цілеспрямованих зусиль на здобуття 

«Україною» незалежності [679, с. 48–122].  

Інтерес до вивчення ролі еліти зріс у другому періоді розвитку діаспорної 

історіографії (50-80-х рр.). Зокрема, Н. Полонська-Василенко підкреслювала, 

що за сприяння Б. Хмельницького «виростала нова провідна верства», яку 

інколи йменувала «елітою». Дослідниця відзначила існування серед неї 

прихильників республіканської та монархічної форм правління, а також 

деструктивну роль Запорожжя та його «типового представника» І. Сірка [741,  

с. 14–52, 120–169]. О. Оглоблин зосередився на висвітленні політичних 

поглядів Б. Хмельницького, за гетьманату якого старшина перетворилася на 

«зверхній стан» України [683; 684; 966; 1068, с. 223–231]. І. Рибчин простежив 

вплив козацької демократії на еволюцію його поглядів й окреслив 

соціопсихологічні характеристики інших гетьманів [750]. І. Огієнко торкнувся 

висвітлення взаємин гетьманських урядів з церковними ієрархами, втім, він 

явно перебільшував патріотизм останніх [680; 681, с. 40–69, 156–395]. І. Лисяк-

Рудницький розкрив важливу роль фронтирної зони у формуванні козацтва й 

держави в роки «великої революції», «провід» у якій належав «освіченій еліті» 

(шляхті і городовій старшині) [617–623]. Л. Винар відзначив важливу роль                

Д. Вишневецького в кристалізації лицарських якостей козацтва, показав його 

еволюцію з побутового явища в «суспільну верству», а згодом у політичну й 

державну «силу в Україні» [340–348]. На переконання О. Субтельного,  саме 

«елітарні тенденції» серед старшини й призвели до «фатального розколу» в 

суспільстві й породили «Руїну» [915, с. 91–140].  

На думку Ф. Сисина, «повстання Хмельницького» очолила не традиційна 

«політична еліта» (шляхта), а «еліта другорядна – козаки», котрі ще 

напередодні 1648 р. «в якійсь мірі розглядали себе новою руською політичною 

елітою…» [1183, р. 146–199; 1184, s. 67–91]. Учений продовжував досліджувати 

це питання і в третьому періоді розвитку історіографії (90-ті рр. ХХ ст. – перші 

десятиріччя ХХІ ст.), коли почав згасати інтерес до нього. Зокрема, він 
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акцентував увагу на висвітленні формування національної свідомості й 

державної ідеї; констатував появу «нового типу світської еліти», що 

«перетворилася на політичний клас, який захищав автономію та історичні 

традиції Гетьманщини…» [776–778; 1185]. С. Величенко окреслив проблему 

пошуку елітою  ідей для легітимації своєї влади [332; 333]. Т. Мацьків 

відзначив згубність геополітичного становища України для реалізації її елітою 

ідеї незалежності [644, с. 53–60]. З. Когут, звернувши увагу на необхідність 

вивчення еліти, що «виникла після революції Хмельницького…» [518, с. 27–

45], чимало зробив для висвітлення її національної свідомості й дійшов 

висновку, що в період «Руїни» вона «була знищена» [516–517; 519–521]. 

Інтелектуали діаспори відіграли важливу роль у дослідженні ролі еліти в 

революції, насамперед, в осмисленні процесів її творення, діяльності, розвитку 

політичної культури. Зауважимо, що Д. Донцов уперше акцентував увагу на 

меритократії як головній ознаці елітарності. 

Польська історіографія. Лише на початку ХХІ ст. у ній стався злам у 

переосмисленні наріжних принципів концепції «домової війни», сформованої 

на основі ідеології «сарматизму» в другій половині XVII ст. С. Твардовським і 

В. Коховським. Згадана концепція передбачала тлумачення подій винятково 

«громадянською війною», заперечення національно-визвольного характеру 

боротьби українців за незалежність та проголошення її очільників «зрадниками 

Вітчизни» [227; 260; 929, с. 91–119; 1079, s. 271–281; 1102; 1204; 1248]. У 

другій половині ХІХ – перших десятиріччях ХХ ст. її було збагачено ідеями 

інтелектуалів (насамперед Г. Сєнкєвіча) про «єдиний політичний народ давньої 

Речі Посполитої»; меншовартість українців; «цивілізаційну роль» польських 

«хреста, меча і плуга» й месіанське призначення польського католицизму в 

Україні [453, с. 55–58; 754, с. 78–88; 776, с. 6–7; 1075, s. 201–212; 1107, s. 67–76; 

1151; 1156]. За таких обставин про старшину згадували, як правило, винятково 

в негативному вимірі. Так, К. Шайноха, М. Бобржинський та А. Лелів 

зображували її (окрім симпатиків РП) негідниками [306, с. 134–228; 754, с. 210–

211; 1145, s. 259–284; 1146, s. 137–192; 1186, s. 1–41; 89–324].  
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Т. Корзон підкреслював прагнення Б. Хмельницького стати фундатором 

«Князівства Руського», вважав, що П. Дорошенко намагався «возз’єднати 

Україну» [454, с. 238–245; 1121, s. 54–67, 196–514; 1122, s. 35–48, 294–399; 

1123, s. 1–208; 1124, s. 326–430; 1125]. У концепції Ф. Равіти-Гавронського 

боротьба українців за незалежність трактувалася як виплеск ненависті 

«варварів» проти польської «вищої культури», а відтак  дослідник відповідно 

оцінював і старшину [1174; 1175, s. 3–156; 1176–1178]. А. Яблоновскій 

позитивно характеризував діяльність І. Виговського і водночас суперечливо              

Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. Брюховецького й П. Дорошенка. Він визнавав 

факт створення Б. Хмельницьким держави й формування у ній «молодої 

аристократії», до якої зараховував старшин і покозачену шляхту [754, c. 247–

256; 1110, s. 241–265]. Й. Роллє змалював переважно позитивний образ                       

І. Богуна як лицаря, ідеалом котрого «була могутня й незалежна Україна, що 

сама собі давала раду»  [751, с. 44–110; 1207, с. 24–25; 1208, с. 13]. Л. Кубаля 

зобразив Б. Хмельницького як політика-державотворця, що стояв на рівні                

О. Кромвеля, водночас учений симпатизував І. Виговському й старшині, які 

шукали порозуміння з РП [754, c. 222–237; 1140, s. 137–168; 1141, s. 4–217; 

1142, s. 3–326; 1143, s. 3–306; 1144, s. 85–405]. 

У доробку 30-х – першої половини 50-х рр. відзначимо дослідження 

В. Томкевича, О. Гурки та Я. Воліньського. Перший із них докоряв старшинам 

за нерозуміння ними неможливості витворення самостійної держави [754,                   

c. 269– 274; 1189, s. 205–280; 1190, s.  46–78; 1191]. О. Гурка спростував основні 

міфи Г. Сєнкєвича й об’єктивно показав роль Б. Хмельницького у визвольній 

борротьбі [1103; 1104]. Я. Воліньській наголосив на вимушеності П. Дорошенка 

у спробах домогтися возз’єднання «України» та її унезалежнення шукати опори 

в Стамбулі [1196]. Упродовж другої половини 50-х – 80-х рр. позитивні 

тенденції перегляду положень «домової війни» зміцніли. В. Маєвський показав 

відмінність інтересів «старих» і «нових» козаків, а відтак і настроїв 

правобережної та лівобережної старшини [1158]. З. Вуйцік у 60-х рр. 

запропонував нову оцінку українських подій середини – другої половини             
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XVII ст., наголошуючи на тому, що це не була «…війна домова, братовбивча, а 

війна за свободу всього руського люду з Козаччиною на чолі». Він відзначав 

складність взаємин старшинських угруповань у кінці 50-х – першій половині 

70-х рр., трагізм геополітичного становища України, яку 1667 р. поділили між 

собою Москва і Варшава [1197, s. 149–236; 1198, s. 22–184; 1199, s. 10–269; 

1201, s. 8–29; 1202; 1209]. Поділяємо думку Н. Яковенко, що цей 

«концептуальний «поворот» 1960-х» став «неабиякою історіографічною 

революцією…» [1044, с. 83].  

У руслі нових історіографічних тенденцій Я. Перденя у монографії, 

присвяченій П. Дорошенку (опублікованій у 2000 р.), відтворив об’єктивну 

картину боротьби еліти за збереження держави та відзначив гострі суперечності 

між її угрупованнями. Він довів, що гетьман, йдучи «стопами Богдана 

Хмельницького, прагнув до здобуття незалежності й об’єднання України зі 

західними землями руськими включно» [1172]. В. Серчик визнав наявність у 

Б. Хмельницького й старшин ідеї незалежності України й показав 

кристалізацію козацької еліти до 1648 р. [1180, s. 114–164; 1181; 1182].                      

Л. Ченсьцік й ін. автори торкнулися взаємовідносин старшинських угруповань 

та їхніх зовнішньополітичних орієнтацій [1088; 1117, s. 127–192; 1152, s. 66–88; 

1153, s. 95–143; 1155; 1166, s. 13–33; 1167].  Я. Качмарчик відзначив еволюцію 

поглядів Б. Хмельницького від програми захисту козацьких інтересів до ідеї 

утворення держави [1114]. Т. Хинчевська-Геннель довела наявність 

національної свідомості в українського суспільства напередодні 1648 р. [1044, 

c. 84–85; 1084]. На переконання М. Чеха, в Україні відбувалося формування 

«нової суспільної еліти…, яка внаслідок повстання Хмельницького утворила 

нову державну одиницю т. зв. Гетьманщину [1087, s. 566].   

Тенденція подальшого переосмислення концепції «домової війни» стала 

домінуючою в сучасній історіографії, помітно піднісши інтерес і до проблеми 

еліти [893, c. 208–337; 1044; 1128; 1230, c. 77–184, 342–357; 1231]. Насамперед 

відзначимо внесок Я. Домбровського, котрий проаналізував соціальне 

походження генеральної старшини і полковників, шляхи їхнього кар’єрного 



34 
 

росту, структуру й владні прерогативи старшинського корпусу протягом 1648–

1657 рр. [1089; 1090]. К. Пєткєвич, вживаючи термін «козацька еліта», 

констатував існування в ній кількох угруповань, позитивно оцінив монархічну 

ідеологію Б. Хмельницького [709; 893, с. 259–283]. 

У працях А. Беджицької та ін. авторів частково розкрито процес 

формування козацької еліти та її самосвідомості в XVI – першій половині            

XVIІ ст. [1076; 1077; 1098; 1099; 1101; 1179]. П. Кролль не обминув увагою 

дослідження міжусобиць угруповань еліти в 1658–1676 рр., відмінностей у 

їхніх політичних орієнтаціях на форми правління та устрою України [1129; 

1130; 1132; 1135; 1136; 1139]. Я. Качмарчик i З. Вуйцік наголошували на 

розвитку політичної концепції Б. Хмельницького [1111–1113; 1115; 1116]. 

Вагомим є доробок науковців з вивчення формування й еволюції програми 

еліти під час укладення Гадяцького договору та його ратифікації [1083; 1088; 

1094; 1097; 1111]. М. Дроздовський вияснив, що шляхта усвідомлювала 

національно-визвольний характер боротьби українців (русинів) за незалежність 

у 1648–1658 рр., частково розкрив політичні орієнтації їхньої еліти [1096].                

Я. Домбровський, С. Охман-Станішевська та З. Станішевський фрагментарно 

розглянули політичні погляди еліти [1068, s. 15–81, 131, 166–167, 279–287; 

1091–1093]. Торкалися їх висвітлення в біографічних нарисах очільників 

козацтва і гетьманів А. Боров’як, М. Вагнер й ін. дослідники. М. Нагельський 

звернув увагу на становлення козацької еліти й структури Війська Запорозького 

«в добу повстання Хмельницького» [1107]. А. Міроновіч відзначив важливе 

місце захисту православ’я у вимогах гетьманів і старшин до уряду КП [1160,               

s. 75–260]. Д. Колодзейчик убачав у турецькій орієнтації правобережної еліти 

реальну альтернативу польській і російській [525, с. 67–80]. 

Зауважимо, що «живучими» залишаються й рудименти попередніх 

історіографічних традицій. Зокрема, на думку М. Франца, у середині XVII ст. 

постала не Українська, а «козацька держава» й боротьба українців – це 

«кривава домова війна, спрямована проти законного власника цих земель, Речі 

Посполитої» [893, c. 247–269; 1100, s. 8–111, 240–404]. К. Лоссон трактує 
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старшину не українською політичною елітою, а козацькою, яка, відповідно, не 

могла утворити Українську державу [1150, s. 7–146, 214–217]. 

Отже, питання формування політичної еліти, її структури, діяльності та 

політичної свідомості або повністю ігнорувалися в польській історіографії, або 

перебували на маргінесі наукових інтересів. Лише з кінця ХХ ст., коли 

більшість істориків відмовилася від концепції «домової війни», помітно 

актуалізується увага до їх вивчення. 

Російська історіографія. У другій половині ХІХ ст. у своїх роботах 

Г. Карпов, В. Ключевський та С. Соловйов формували підвалини 

великодержавної концепції визвольної боротьби українського народу, що 

передбачала «єдність» історичної Русі; прагнення «малоросіян» до 

«возз’єднання» з Росією; несприйняття права українців на створення 

незалежної держави й державотворних устремлінь гетьманів і старшин, які 

таврувалися «зрадниками» [504; 510, с. 102–117; 820, с. 358–658; 821, с. 7–184, 

336–480; 1249]. Закладені постулати були підхоплені й розвинуті частиною 

інших російських дослідників. Зокрема, П. Буцінскій вкрай негативно 

зображував Б. Хмельницького, І. Виговського, І. Нечая, П. Тетерю та інших 

українських політичних діячів [327, с. 2–240]. Натомість впроваджувалися й 

більш виважені наукові підходи. Так, наприклад, А. Востоков показав боротьбу 

старшинських угруповань під час Козелецької та Ніжинської рад [353; 354].             

В. Ейнгорн чимало зробив для з’ясування політичних взаємовідносин 

гетьманів, генеральних старшин, полковників і верхівки православного 

духовенства [1034–1036]. В. Мякотін дослідив механізм перетворення 

представників еліти у землевласників [672, с. 25–128]. М. Покровський вважав, 

що під час «козацької революції» у Б. Хмельницького з’явився задум стати 

володарем «незалежної козацької України», не засуджував діяльності 

гетьманів, спрямованої на збереження її самостійності [739, с. 32–90]. На думку 

К. Осіпова, Б. Хмельницький, не добившись утворення «політично самостійної, 

незалежної України…», змушений був погодитися на «приєднання» її до Росії 

[693]. На переконання Я. Ельфонда, серед старшини визначилося два 
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угруповання, одне з яких домагалося «приєднання» України до Росії, інше – 

прагнуло «до міцного союзу з Польщею» [1265]. 

Російські історики аксіоматично сприйняли концепт «возз’єднання 

України з Росією». Так, А. Козаченко констатував феодальний характер 

діяльності новостворених козацьких органів влади [522]. Заслугу В. Лєгкого 

вбачаємо в акценті на творенні в 1648 р. старшини з покозаченого поспільства й 

поясненні причин суперечностей між Б. Хмельницьким і М. Кривоносом [604; 

1227]. С. Фаїзов вважав зближення у 60-х рр. правобережної старшини з 

Кримом і Портою таким, що суперечило «інтересам українського народу…» 

[1253]. І. Галактіонов не допускав і думки про можливість утворення 

««самостійної» України», трактуючи гетьманів і старшин – прихильників цієї 

ідеї – «зрадниками» [365; 366, с. 5–97; 367, с. 382–389]. На початку 80-х рр. 

В. Пашуто, Б. Флоря та А. Хорошкєвіч обґрунтовували великодержавні ідеї про 

історичну колиску трьох братніх народів; прагнення Б. Хмельницького до 

«возз’єднання» з «Руською державою» й Переяславський акт як відновлення 

«давньої єдності східних слов’янських народів» [706, с. 5–6, 226–240].  

Ці положення заклали теоретичний грунт для трактування більшістю 

російських істориків («традиціоналістів») 90-х рр. ХХ – перших десятиріч             

ХХІ ст. Української революції та ролі у ній еліти, засвідчуючи їхню 

неспроможність і небажання переосмислювати інтелектуальну спадщину [893, 

c. 343–358; 1230, c. 185–190; 1231, c. 17–19]. Вірність цьому концепту 

засвідчують праці А. Алмазова, В. Артамонова, Л. Заборовского й ін. авторів 

[268, с. 7–34; 487; 496, c. 277–337; 536; 537; 760; 763; 955; 957; 958; 961]. Вони 

уникають дослідження формування і діяльності політичної еліти або тлумачать 

ці процеси через призму великодержавної концепції. Позитивно оцінюються 

лише ті кроки, що обмежували суверенітет України. Захист же її державних 

інтересів видається за «зраду» ідеї «руської єдності». Позбавляючи гетьманів і 

старшин державотворного потенціалу й ідеалу досягнення незалежності, 

нав’язують читачеві стереотип сприймання їх промоторами «Руїни», не 

помічаючи чи не основне її джерело – втручання Московської держави, Речі 
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Посполитої та Криму. Щоправда, в сучасній російській історіографії знаходимо 

й цінні спостереження з приводу формування козацької еліти та її свідомості, 

зовнішньої політики гетьманських урядів, взаємовідносин старшинських 

угруповань, реконструкції історичних портретів володарів булави та з’ясування 

ролі їх матримоніальних зв’язків із російськими вельможами тощо [268; 296; 

328; 511; 537–540; 600; 761; 762; 892; 940; 953–963; 1205; 1209; 1258]. Зокрема, 

А. Шпірт зробив спробу об’єктивно висвітлити взаємини української еліти з 

єврейським населенням у середині XVII ст. [1262]. 

Найбільший внесок у вивчення проблеми зробила Т. Таїрова-Яковлєва, 

яка представляє в російській історіографії модернізаційний напрям. Вивчаючи 

події 1657–1667 рр., дослідниця чимало нового внесла у з’ясування становлення 

старшинських угруповань, причин міжусобиць та їх наслідків, доповнила 

характеристики гетьманів, висвітлила стан політичної свідомості еліти, вплив 

геополітичного чинника на зміну протекторів, деструктивну роль запорозької 

старшини тощо [917–928].  

Отже, до кінця 80-х рр. ХХ ст. українські та зарубіжні історики, як 

правило, традиційно трактували політичну еліту не як владну меншість 

Української держави, а привілейовану верхівку Війська Запорозького. Лише з 

початку 90-х рр. започатковується, власне, вивчення українського 

елітотворення, а в перші десятиріччя ХХІ ст. дослідження в цій проблематиці 

формують самостійний напрям наукового пошуку. Загалом історіографія 

досягла на цьому шляху помітних успіхів. Найбільшими є здобутки у вивченні 

генеалогії, біографістики й персонального складу еліти, її зовнішньополітичних 

орієнтацій, участі у функціонуванні владних інституцій, боротьби угруповань 

за владу, реалізації соціально-економічної політики тощо. Водночас 

залишається чимало недостатньо або зовсім невивчених проблем. До них 

відносимо виявлення сутнісного змісту поняття «політична еліта», 

правомірність його вживання для означення козацької старшини України; 

реконструкцію цілісної картини трансформації старшини в політичну еліту в 

роки революції як процесу (зазвичай висвітлюють лише її фрагменти); 
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з’ясування соціальних джерел рекрутування, циркуляції, рівня консолідації, 

виникнення і розпаду угруповань; визначення ролі зовнішньополітичного 

чинника в елітотворенні й розгляд розвитку політичної свідомості й впливу на 

цей процес т. зв. «понятійної революції».  

 

1.2. Джерельна база 

Вона традиційно складається з архівних й опублікованих документів і 

матеріалів. Перша група має кілька особливостей: відсутність тогочасного 

офіційного архіву Української держави істотно обмежує можливості 

повноцінної реконструкції процесів елітотворення, переважна більшість джерел 

міститься у зарубіжних архівосховищах насамперед польських і російських; 

надзвичайна розпиленість їх по різноманітних фондах торкалися вивчення 

окремих сюжетів існуючої джерельної бази науковці, котрі займалися і 

займаються дослідженням переважно політичної історії України доби 

Національної (П. Борек, В. Брехуненко, А. Бульвінський, І. Бутич, З. Вуйцік,              

В. Газін, В. Горобець, М. Грушевський, Я. Качмарчик, І. Крип’явич та ін.). 

Особливу цінність мають напрацювання Ю. Мицика у сфері комплексного 

дослідження джерел з історії національно-визвольної боротьби 1648–1658 рр. 

[649; 655; 669–671]. Усі вони важливі у пошуку й характеристиці архівного 

матеріалу, основну масу якого ми використовували у формі ксерокопій та 

електронних ресурсів локального (записаного на оптичних дисках CD-R і DVD-

R) й віддаленого доступу.  

У вітчизняних архівосховищах і рукописних відділах наукових бібліотек 

найбільший документальний масив знаходиться  у ВР ЛННБ ім. В. Стефаника 

(ми опрацювали електронні версії, що зберігаються в Дольно-Шльонскій 

цифровій бібліотеці (//www.dbc.wrоc.pl/dlibra) м. Вроцлав). Насиченістю 

інформації вирізняється унікальний рукопис Мартина Голінського (ф. 5, спр. 

189/ІІ), глибоко проаналізований Я. Федоруком, перший том якого, що охоплює 

1648–1649 рр., нещодавно опубліковано [946, с. 37–87; 947, с. VII–LV]. Він 

важливий для висвітлення поглядів гетьманів і старшин, їх державотворчої 
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діяльності, ротації, формування угруповань і відносин між ними, 

зовнішньополітичних орієнтацій еліти в 1648–1653, 1657–1659 та 1663–1665 рр. 

[3, арк.. 47–657, 976–1149, 1360–1662]. Матеріали спр. 225/ІІ, що є типовим для 

ранньомодерної епохи рукописним збірником «сільва рерум», проливають 

світло на соціальні джерела формування старшини, її діяльність, описують 

розбіжності у поглядах радикального і поміркованого угруповань, генезу 

державної ідеї [4]. Документи збірок 1848/І та 2286/ІІ стосуються 

інформаційної бази дослідження політичної культури старшини [5; 6]. Чималу 

цінність мають виписки з джерел різного характеру польського історика 

Л. Кубалі, які припадають на 1648–1660-го рр. історії РП, і дають змогу 

ґрунтовніше простежити зовнішньополітичні орієнтації гетьманів і старшин [7; 

8]. У ф. 4 зберігаються матеріали про відносини між старшинськими 

угрупованнями та політичні погляди Б. Хмельницького наприкінці 40-х – на 

початку 50-х рр. (cпр. 235/ІІ), боротьбу П. Дорошенка з пропольською 

опозицією М. Ханенка й політику Варшави щодо України наприкінці 60-х – 

початку 70-х рр. (спр. 272/ІІ) [1; 2]. 

Багата колекція зроблених українськими фахівцями в 1925–1932 рр. копій 

документів із фондів Російського державного архіву давніх актів зберігається в 

ІР НБУ ім. В. Вернадського. Найбагатша за змістом інформація знаходиться у 

спр. 15401–15424, кожна складова якої має внутрішню нумерацію. Основний 

масив джерел – це офіційна документація російських урядників за 1659–              

1667 рр. (хоча є і листи, універсали, повідомлення гетьманів та старшин), яка 

проливає світло на перипетії внутрішньополітичної боротьби угруповань, 

настрої еліти, принципи її циркуляції, рівень політичної самосвідомості, 

спрямованість зовнішньополітичних орієнтацій і деструктивний вплив 

геополітичного чинника [16–25]. Таку ж видову композицію мають матеріали 

спр. 15544, 15557–15561 та 15576, що частково висвітлюють структуру 

старшинської корпорації, її діяльність, міжусобну боротьбу в 1658–1662 рр. й 

втручання Москви у внутрішні справи України [27–29]. У чомусь унікальною є 

інформація спр. 15425–15487 про кримську політику гетьманських урядів 
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упродовж 1650–1668 рр., які прагнули заручитися підтримкою хана в боротьбі з 

Річчю Посполитою та Московським царством [26]. 

Джерела, що зберігаються в Науковому архіві Інституту історії України 

НАН України, є об’ємним масивом копій архівних матеріалів РДАДА, що не 

потрапили до трьохтомника «Воссоединение Украины с Россией». У них 

почерпнули відомості про створення й функціонування полково-сотенних 

органів влади, їх урядників, існування розбіжностей у поглядах старшинської 

спільноти, еволюцію державної ідеї та зовнішньополітичні вектори урядової 

політики [9–15]. У Центральному державному історичному архіві України 

(Київ) найважливішим є ф. 1230 (колекція фотокопій документів польських 

архівосховищ про визвольну боротьбу середини XVII ст., подарована Україні 

польським урядом у 1953 р.), значна частина матеріалів якого вже опублікована 

[669, с. 11–12]. У спр. 13 й 334 виявлено корисну інформацію про характер 

взаємовідносин між традиційною козацькою старшиною і старшинами, що 

походили з покозаченого поспільства, навесні 1649 р., циркуляцію еліти, її 

ставлення до прийняття турецької протекції за гетьманату Б. Хмельницького 

[30–31]. 

Значний масив джерел зберігається в архівосховищах Польщі. 

Насамперед відзначимо фонди Архіву головного актів давніх (Варшава), серед 

яких особливу вагу мають документи «Козацького відділу» (ф. 3), що налічує 

97 справ з періоду революції. Це листи гетьманів і старшин (всього 15), 

чужоземних монархів, дипломатичні інструкції тощо. Інформація цих джерел  

частково розкриває політичні настрої еліти в 1658–1662 рр., зокрема, дає 

уявлення про позиції Ю. Хмельницького та Я. Сомка [32–34]. Складовою 

«Метрики Коронної» (ф. 4) є «Посольські книги», серед яких вирізняються спр. 

33 й 25, що охоплюють відповідно 1649–1666 і 1669–1675 рр. Матеріали цих 

справ істотно доповнюють відомості про ставлення Варшави до розбудови 

Української держави, політики гетьманів, підтримку нею старшинських 

угруповань пропольської орієнтації, намагання усунути від влади 

П. Дорошенка. Вони також містять дані про політичні орієнтації правобережної 
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і запорозької старшин, вектори зовнішньої політики українських урядовців [35–

36].  

У ІІ відділі «Архіву Радзивілів» (ф. 354) зберігаються «Історичні 

документи», які включають у себе 24 збірки [514, с. 28]. У спр. 14, 18 і 22 є дані 

про погляди еліти, вплив зовнішніх чинників на реалізацію нею державної ідеї 

та внутрішню політику за гетьманатів Б. Хмельницького й П. Дорошенка [37–

39]. Помітну цінність має інформація «Щоденника Януша Радзивіла» стосовно 

боротьби українців упродовж червня 1649 – лютого 1652 рр., який міститься у 

VI відділі [1162]. Зокрема, вона дала змогу внести певні уточнення у процес 

перетворення старшин покозаченого поспільства в політичну еліту, характер 

суперечностей між її угрупованнями та розвиток національної самосвідомості, 

з’ясувати персональний склад полковників у 1649–1651 рр.  [40; 41].  

У трьох справах «Зібрання Браницьких зі Сухої» (ф. 357) знаходимо 

чимало матеріалів про формування державної ідеї та її еволюцію в 1648–1660-х 

рр., існування відмінних поглядів на неї в середовищі еліти, пошук останньою 

оптимального варіанту протекції з боку іноземних монархів [42–44]. В «Архіві 

Замойських» (ф. 358) привертає увагу збірник 3036 (серед інших джерел він 

містить й оригінали універсалів козацьких та українських гетьманів), зміст 

якого дає підстави говорити про складнощі становлення козацької еліти 

наприкінці ХVI – в першій половині ХVIІ ст. та її світогляду, виокремлення 

групи значного військового товариства [47]. Листи (16) П. Тетері, 

П. Дорошенка й інших осіб (спр. 467) засвідчують наявність в Україні 

внутрішньополітичної кризи взимку – навесні 1665 р. [46], а спр. 449 розкриває 

подробиці українсько-польських відносин за гетьманату Б. Хмельницького [45].  

Із матеріалів Державного архіву в Гданську використано 3 справи, дві з 

яких проливають світло на політичну програму Б. Хмельницького та 

радикалізм настроїв покозаченого поспільства 1648 р. [53; 54], третя дає 

уявлення про зовнішньополітичні орієнтації правобережної старшини протягом 

1669–1673 рр. [52]. Чимало важливих джерел зберігається у фондах 

Національного архіву в Кракові. Так, у спр. 34 і 41 (ф. 465) опрацьовано 
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інформацію про рішучість козаків і посполитих у 1648–1652 рр. домогтися 

незалежності від РП, невдоволення декотрих зі старшин політикою 

Б. Хмельницького, а також пошук ним прийнятної для України протекції [50–

51]. У спр. 363 (ф. 452), загалом достатньо опрацьованій  істориками [669,                 

с. 31–34], нам вдалося віднайти відомості про відмінності в поглядах еліти на 

внутрішню політику гетьмана в 1649–1653 рр. і характер його відносин з РП, 

Кримом і Росією [48]. Спр. 372 цього ж фонду є однією з найважливіших для 

вивчення діяльності правобережної еліти в 1671–1673 рр., процесів її 

оновлення, виявлення поширених серед неї поглядів на державний устрій 

України та її взаємин з угрупованням М. Ханенка [49]. 

Великий масив джерел зберігається в рукописних відділах наукових 

бібліотек. Переважна їх більшість, за винятком Варшавського й Вроцлавського 

університетів та спр. 402 Бібліотеки музею ім. Чорторийських у Кракові, 

зосереджена у формі мікрофільмів Бібліотеки національної у Варшаві (при 

написанні дисертації ми користувалися їх ксерокопіями й електронними 

ресурсами локального доступу). Найвідомішою зі справ  БМЧ є колекція «Тек 

Нарушевича», що складається з понад 200 фоліантів [669, с. 38]. Інформація             

9-ти з них (спр. 142, 143, 146, 147 й ін.) є дуже цінною для вивчення процесів 

перетворення козацької старшини в політичну еліту, діяльності, соціального 

походження і структури останньої, розвитку її національної свідомості, 

поглядів на форму урядування й державний устрій України, впливу 

зовнішньополітичного фактора на ефективність реалізації нею державної ідеї 

[58–66]. Важко переоцінити значимість даних спр. 402 – збірки оригіналів 

документів за 1648–1670 рр., частину яких складають листи, універсали, 

дипломатичні інструкції представників української еліти. Вони нерідко містять 

унікальні відомості щодо змін її політичних поглядів (особливо в 60-х рр.), 

структури і соціальних джерел поповнення, розколу і причин протистояння 

1664–1665 рр., орієнтацій на монархів-протекторів [70]. У спр. 363 і 365 деякі 

документи розкривають етапи формування козацької еліти та висвітлюють її 

погляди у 20 – 30-х рр. ХVIІ ст. [67; 68]. У решті справ є інформація, що 
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показує  перетворення старшини в політичну еліту, дає змогу простежити її 

соціальне походження, виявити механізми циркуляції, розбіжності в поглядах 

на сутність державної ідеї, форми урядування й устрою України й 

зовнішньополітичні орієнтації [69; 71–78]. 

Важливими в контексті теми дисертації є матеріали ВР Польської 

академії мистецтв і Польської академії наук у Кракові. У спр. 1819 міститься 

чимало листів та універсалів, що допомагають розкрити ґенезу перетворення 

козацької еліти в політичну протоеліту в 1634–1639 рр., простежити 

протистояння радикального й поміркованого угруповань,  виявити відмінності 

у їхній політичній свідомості. Частину з цих документів опублікувала 

А. Беджицька [86; 232]. Також Ю. Мицик ввів до наукового обігу «Римовану 

хроніку», що зберігається у спр. 1275. Вона містить унікальні відомості про 

соціальне походження представників еліти, їх взаємини і політичну свідомість 

особистості І. Сірка й О. Гоголя [87; 655, с. 158–160; 670, с. 55–60]. Матеріали 

інших збірок дають змогу розширити уявлення про функціонування державних 

інституцій, виявити конфронтаційні настрої серед еліти, опозиційну 

налаштованість запорозької старшини, простежити процес формування 

політичної програми П. Дорошенка [83–85; 88]. Джерела спр. 353 і 991 

Бібліотеки Польської академії наук у місті Курнік уточнюють позицію Корони 

Польської щодо шляхів розв’язання «української проблеми» й  зусилля 

старшини з реалізації ідеї української незалежності в період гетьманату 

Б. Хмельницького [81; 82]. 

У ВР Бібліотеки Національного Закладу ім. Оссолінських (Вроцлав) у 

збірнику 237/ІІ є матеріал про внутрішньополітичне становище в Україні у 

зв’язку з походом Яна Казимира на Лівобережжя 1663–1664 рр. [91]. Вміст спр. 

2287/ІІ важливий для вивчення політичних орієнтацій та взаємовідносин 

угруповань П. Дорошенка й М. Ханенка. Крім того, саме тут, у 4-ій статті 

Бучацького договору, знаходимо назву Гетьманщини – «Українська держава» 

[92, s. 82]. Невеликий за обсягом збірник «Документи і листи, які відносяться 

до справ козацьких з 1664–1671 рр.», що зберігається у Бібліотеці Баворовських 
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(Варшава), є важливим джерелом для дослідження національної самосвідомості 

правобережної еліти, очолюваної П. Дорошенком [55]. Використаний нами 

матеріал спр. 6643 і 6974 ВР БН уточнює спектр настроїв старшин за 

гетьманату Ю. Хмельницького, його політичні погляди,  процедуру обрання 

володарем булави П. Тетері [79; 80]. 

У спр. 5 і 49 ВР Бібліотеки Ягеллонського університету (Краків) 

знаходиться інформація про формування еліти в 1648–1660-х рр., розбіжності у 

її політичних поглядах, а також обставини оволодіння Б. Хмельницьким 

Запорожжям й організації повстання на «волості» в лютому – березні 1648 р. 

[56; 57; 514, с. 48–51]. Чимало нових даних щодо зусиль уряду П. Дорошенка 

возз’єднати Україну та пошуку ним порозуміння з угрупованням М. Ханенка 

вдалося віднайти у збірнику 1957 ВР Бібліотеки Варшавського університету 

(Варшава) [89]. У спр. Акс 1949/440 Бібліотеки Вроцлавського університету 

(Вроцлав) знаходимо дані про формування українських органів влади на 

теренах Подільського воєводства, боротьбу місцевих старшин і козаків за їх 

збереження в першій половині 1649 р. й соціальну політику уряду 

Б. Хмельницького [90]. 

Загалом архівні матеріали стали надзвичайно важливою складовою 

джерельної бази дисертації. Без них не вдалося б домогтися виконання 

поставлених у ній завдань. 

Відзначимо існування значної кількості опублікованих джерел, у яких 

виявили чималий пласт потрібної інформації. Безсумнівно, на чільне місце слід 

поставити 15-титомну серію «Акты Южной и Западной России», видану 

українськими і російськими дослідниками, томи з третього по п’ятнадцятий 

якої присвячені подіям 1648–1678 рр. Їхні звідомлення є найповнішими щодо 

трансформації старшини в еліту, її діяльності, соціального походження, 

процесів циркуляції та ротації, особливостей формування політичної культури, 

національної свідомості, причин міжусобних конфронтацій та їх впливу на 

державотворення, а також негативної ролі зовнішньополітичного фактора [94–

104]. Сучасною фундаментальною публікацією є чотирьохтомник «Джерела з 
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історії Національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр.» 

(упорядник о. Ю. Мицик). На відміну від згаданого вище видання, в ньому 

вміщено матеріали з польських архівосховищ, які є важливими як для 

осмислення цілісності процесів елітотворення, так і з’ясування соціального 

походження еліти, її структури, ступеня згуртованості [124–127]. Незважаючи 

на «пропагандистські нашарування» [649, с. 42], неминучі для 50-х рр. ХХ ст., у 

документальному тритомнику «Воссоединение Украины с Россией» знаходимо 

дані про наявність різних рівнів у процесах становлення політичної еліти, 

формування державної ідеї й спроби її реалізації, відмінності в поглядах 

старшинських угруповань тощо [119–121]. 

Важливими для реалізації поставлених у дисертації завдань є окремі томи 

багатотомних корпусних документальних видань. Так, «Акты о козаках (1500-

1648)», які утворюють спеціальний том «Архива Юго-Западной России», 

дозволити уточнити етапи становлення старшини та її перетворення у козацьку 

еліту, показують вплив на цей процес фронтиру [106]. Том, присвячений 

гетьманату Б. Хмельницького, охоплює матеріали, що проливають світло на 

соціальне походження еліти та її діяльність [107]. Опубліковані документи 

шведського державного архіву розкривають зусилля українського уряду в 

1655–1657 рр. щодо визнання Карлом Х входження західноукраїнських земель 

до складу Української держави [108]. Матеріали 4-5 томів «Жерел до історії 

України-Руси» доповнюють інші відомості про з’ясування значимості ролі 

покозаченої шляхти і духовенства (чиї окремі представники влилися до складу 

старшини) в організації визвольної боротьби (1648–1651 рр.) в Галичині [133–

134]. У 6-му томі вміщено листи, щоденники і праці С. Кушевича (львівського 

райці) та ін. авторів, важливі для осмислення поглядів старшин і 

Б. Хмельницького [135]. До 12-го тому потрапили джерела, відшукані 

М. Кордубою у Віденському архіві, що дозволяють глибше оцінити 

деструктивний вплив у середині XVII ст. зовнішньополітичного фактора на 

реалізацію елітою державної ідеї [137].  

Насиченістю інформації відзначається чотирьохтомник «Памятники, 
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изданные Временною комиссиею…». Його перші три томи перевидано в 

1898 р. у повнішому варіанті під назвою «Памятники, изданные Киевскою 

комиссиею…» [186–188; 649, с. 33–34]. Особливо корисною вона є для 

з’ясування  причин кризи елітотворення й спалаху громадянської війни за 

гетьманів І. Виговського та Ю. Хмельницького, спроб угруповання 

пропольської орієнтації перетворити Україну у ВКР. Четвертий том важливий 

для виявлення відмінностей політичних орієнтацій правобережної і 

лівобережної старшини, їх взаємопоборювання у 1660–1663 рр., що 

завершилося розпадом України [185]. Продовжує зберігати археографічну 

цінність «Історія України в документах і матеріалах» (Т. 3), що джерелами 

охоплює 1569–1654 рр. Їх інформаційний потенціал дозволяє скласти чіткіше 

уявлення про еволюцію козацької самосвідомості кінця XVI – першої половини 

XVIІ ст. і гостроту протистояння радикально налаштованих старшин і 

центральної влади в 1649–1652 рр. [141]. 

Неможливо переоцінити пізнавальну цінність опублікованих універсалів 

представників еліти в «Серії І»: «Матеріали до українського дипломатарію» в 

аспектах висвітлення повноважень гетьманів, генеральної, полково-сотенних 

старшин й значного військового товариства, їх циркуляції й ротації, відносин 

елітарних угруповань, рівнів їхньої політичної культури, їх 

зовнішньополітичних орієнтацій [208; 209]. У «Серії ІІ» побачили світ 

«Документи українського козацтва…», надзвичайно важливі щодо з’ясування 

перетворення проводирів військово-здобичницьких ватаг у козацьку еліту, ролі 

фронтиру в гартуванні лицарських якостей козацької корпорації й характерних 

рис її ментальності, відмінностей у цінностях старшинських угруповань 

запорозького і городового козацтва [131]. Змістовно споріднені з цими серіями 

«Документи Богдана Хмельницького (1648 – 1657)», у яких вміщено листи, 

інструкції послам та ін. джерела, що збагачують інформацію універсалів про 

розвиток державної ідеї й спроби її реалізації, ротацію старшин, взаємини 

старшинських угруповань [128]. Видруковані М. Крикуном «Інструкції послам»  

ВЗ 1664, 1666, 1669 рр. та ін. матеріали свідчать про еволюцію політичних 
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поглядів правобережної еліти й поглиблюють уявлення про перебіг козацької 

ради 1669 р. та її ухвали [143–146]. Фундаментальне видання, що складається з 

4,7 тис. одиниць анотацій документів актових книг ЦДІАК України за 1648–

1657 рр., наводить на перспективу уточнення соціального походження 

старшини ВЗ за 1648–1652 рр. [182]. Інформативними є звідомлення джерел, 

уміщених у корпусних пам’ятках українського державотворення і суспільно-

політичної думки. Підібрані тематично, вони створюють цілісну картину 

формування державної ідеї у свідомості еліти, різновекторність щодо 

тлумачення її сутності представниками різних угруповань [200–202; 205]. 

Публікація документів російських архівів з історії козацтва 1513–1620 рр. 

поглиблює знання стосовно впливу фронтиру на сутність «козацького хліба» 

(здобичництва), організаційної структури козацьких підрозділів, процедури 

обрання старшин [130]. «Історія Хотинського походу» Я. Собєского 1621 р. і 

«Щоденник» ченця домініканського ордену С. Окольського (1637–1638 рр.) є 

значущими для вияснення процесу формування в першій половині XVIІ ст. 

старшини, її поглядів на статус козацького регіону, суперечностей у 

старшинській корпорації та співвідношення владних прерогатив гетьманів і 

військових рад [142; 213]. Збірка перекладених Д. Вирським праць і фрагментів 

річпосполитських авторів XVI – середини XVII ст. має деякі відомості про 

трансформацію військово-здобичницьких ватаг у козацьку страту зі своїми 

лицарськими цінностями, способом життя й ментальністю [117]. Важливу 

інформаційну цінність для з’ясування ролі у повстанні 1630 р. старшин 

запорозького, реєстрового і городового (нереєстрового) козацтва, їхніх 

програмних вимог, ставлення до покозаченого поспільства і польської влади 

має опублікований Т. Ковальцем збірник документів і матеріалів (зі 121 

джерела 47 надруковано вперше [193]). 

1965 р. побачив світ додатковий том до «Воссоединения Украины с 

Россией», що містить 300 найважливіших документів з Ф. 1230 ЦДІАК 

України, важливих для вивчення еволюції республіканської форми правління у 

монархічну протягом 1648–1653 рр., генези і розвитку державної ідеї, вибору 
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протекції чужоземного монарха, деструктивного впливу Кримського ханства на 

зовнішньополітичне становище України [129]. Публікація писемних джерел, 

зібраних І. Свєшніковим під час роботи над реконструкцією Берестецьої битви 

1651 р., розширює уявлення про рівень згуртованості еліти навесні – влітку 

цього року [118]. «Матеріали до історії козаччини XVII віку» (серпень 1657 – 

травень 1659 рр.), зібрані В. Герасимчуком й видрукувані 1994 р., уточнюють 

деталі українсько-польських перемовин, що призвели до Гадяцького договору 

[122]. Тематично споріднені збірки «Присяжні книги 1654 р.» Білоцерківського 

й Ніжинського полків і «Реєстр Війська Запорозького 1649 року сприяють 

встановленню приналежності старшин до складу владних структур і масштабів 

їх ротацій [191–195]. 

Меншу інформаційну насиченість мають наративні джерела: літописи, 

хроніки, публіцистичні твори, а також усна народна творчість. У літописах 

С. Величка, Г. Грабянки, «Львівському», Самовидця і «Хроніці»                                   

Ф. Софоновича знаходимо деякі важливі відомості про ментальні особливості 

запорозьких і городових старшин, відмінності у світоглядних засадах, причини 

міжусобиць в елітній корпорації, прагнення урядів сусідніх монархів 

ліквідувати самостійність України [111; 115; 116; 153; 154; 199]. Окрему групу 

складають твори українських авторів, написані польською мовою: аноніма 

(«Віршована хроніка»), Й. Єрлича та єдиний відомий на  сьогодні щоденник 

Б. Рудоміча. Їхній зміст уточнює механізми поповнення старшинських лав, 

додає уявлення про постаті гетьманів і особистісні стосунки П. Тетері з 

родиною Виговських, допомагає ідентифікувати прихильників РП і виявити 

прикметні для запорозької ментальності риси [157; 1594 160; 175–179; 233–234; 

256; 257]. Серед публіцистичних творів найціннішими є «Пам’ять» (1671) і 

«Пересторога України» (1669) анонімного автора, ймовірно, близького до 

родини київського полковника В. Дворецького [172; 173]. Вони засвідчують 

поширення розчарувань частини старшин й духовенства політикою еліти, що 

прагнула незалежності України. Не вірячи у можливість досягти цього, автор 

творів вбачав порятунок лише у визнанні влади царя («з’єднанні Русі»). Твори 



49 
 

констатують факт утвердження у свідомості суспільства назви «Україна» за 

державою, а за її населенням – «українці» [172, с. 308–312; 173, с. 133–138]. 

Українські думи і пісні теж фіксують назву «Україна», але не тільки за 

державною територією, а в межах до р. Вісла, символізуючи її з образом 

«Червоної калини». Стрижневою ідеєю їх змісту є освячення боротьби за 

незалежність, через призму якої оцінюються постаті гетьманів і старшин. 

Водночас у зразках народного епосу засуджується прагнення останніх до 

збагачення [140; 207]. 

Чимало археографічних видань здійснили польські дослідники. Вже в                 

40-х роках ХІХ ст. А. Грабовський в «Ojczуste spominki» (t. I-II) та 

«Staroźytności historyczne Polskie» (t. І) вмістив два блоки джерел, що 

охоплюють 1648–1660 та 1669–1673 рр. (у т.ч. 17 листів П. Дорошенка). Вони є 

важливими для дослідження настроїв старшини та її зовнішньополітичних 

орієнтацій у роки правління Б. Хмельницького, під час Чуднівської кампанії, 

політичних програм угруповань П. Дорошенка і запорозької старшини [239; 

240; 259]. У цей же час друкують документи зібрання королеви Марії Людвіки, 

що мають фрагментарну інформацію про польсько-українські перемовини і 

настрої старшини в 1655–1660 рр. [250–251]. Опублікована А. Гельцелем 

«Księga pamietnicza» Я. Міхаловського, що  охоплює 1647–1655 рр., 

фрагментарно висвітлює еволюцію старшини в еліту, її політичну свідомість, 

державотворчі плани Б. Хмельницького й політику РП щодо України [224]. 

Зміст виданих Ф. Ключицьким джерел, які стосуються діяльності 

Я. Собеського, розкриває радикалізацію політичної програми правобережної 

еліти за гетьманату П. Дорошенка, пошуки нею оптимального варіанту 

протекції, боротьбу угруповань, сутність «української» політики РП і Порти 

[245; 246]. Показово, що після цього понад 100 років польські дослідники не 

здійснювали форматних публікацій, які б мали відношення до вивчення 

елітотворення в роки революції. Лише 1987 р. С. Лібровський видрукував 

кореспонденцію примаса і сенату (червень – листопад 1648 р.), що фіксує 

непримеренність позиції очільників покозаченого поспільства щодо замирення 
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з РП [231]. 2005 р. А. Беджицька видала листування великого гетьмана 

С. Конєцпольского за 1632–1646 рр. Воно є важливим у з’ясуванні 

перетворення старшини в протоеліту та її знищення, боротьби запорозької 

старшини з городовою за гегемонію у ВЗ, впливу фронтиру на кристалізацію 

ментальності козацької еліти [232]. 

Окрему групу джерел становлять сеймові конституції та щоденники, що 

розкривають «козацьку», а згодом «українську» політику РП, її спроби не 

допустити існування Української держави в будь-якій формі, розколоти еліту 

або шляхом підкупу (через нобілітування і надання маєтків), або зіштовхуючи її 

між собою [219–222; 261–263]. Невеликий, але важливий обсяг інформації 

надають щоденники очевидців революційних подій. Так, С. Освєнцім, 

описуючи воєнні дії 1651 р., подав цікаві відомості про діяльність І. Богуна та 

Д. Нечая, зусилля Б. Хмельницького у згуртуванні старшини в липні-вересні 

[241, s. 250–379]. «Щоденник» Я. Храповіцького містить деталі обговорення на 

Андрусівських переговорах «українського» питання й взаємин між старшинами 

в 1659–1669 рр. [216; 217]. Опубліковані М. Нагельським «Реляції воєнні…» 

(1648–1651) посприяли глибшому вивченню підготовки Б. Хмельницьким 

повстання 1647 р. й причин його провалу, уточненню ролі реєстровиків у 

здобутті перемог у Жовтоводській і Корсунських битвах, позиції старшини 

впродовж 1651 р. [253]. «Політичні листи» (різновид публіцистики) 1648–             

1668 рр. фіксують не тільки реакцію представників польського соціуму на 

«козацьку війну» й пропоновані ними варіанти виходу з неї, але й частково 

політичні вимоги української еліти [247–249].  

Доба Української революції залишила в Польщі близько двох десятків 

спогадів її сучасників. Усі вони торкаються висвітлення польських військово-

політичних акцій і майже повністю ігнорують діяльність і погляди української 

елітарної верстви. У них знаходимо тільки окремі згадки про дипломатичні 

акції українського уряду, міжусобиці старшин і контактів Варшави з її 

полонофільськими колами [223; 225; 235; 236; 242–244; 252; 264]. Я. Юзефович 

у «Хроніці міста Львова» підкреслив радикалізм повстанців влітку 1648 р., 
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очолюваних М. Кривоносом, Д. Нечаєм та ін. полковниками. Зокрема, він 

констатував, що восени 1655 р. Б. Хмельницький проінформував магістрат 

Львова про угоду з Карлом Х, яка визнала за ним права на «князівство Руське» 

[226]. 

Пласт фактологічного матеріалу міститься в хроніках В. Коховського, 

Я. Рудавського й С. Твардовського. Зокрема, у чотирьохтомній «Historya 

panowаnia Jana Kazimierza» В. Коховського є чимало інформації про політичну 

діяльність гетьманів і старшин та їх зовнішньополітичні орієнтації, розмаїття 

поглядів на мету боротьби, існування старшинських угруповань й усобиці між 

ними [227–230; 1204]. На відміну від В. Коховського і С. Твардовського, 

Я. Рудавський об’єктивніше оцінював українські події 1648–1660 рр. Він 

визнав, що розпочавши повстання, Б. Хмельницький «подав руському люду 

надію свободи». На перемовинах восени 1656 р. гетьман домагався, аби Ян 

Казимір проголосив «руський народ таким же вільним, як це вчинив іспанський 

король десятиріччя тому назад відносно голландців» [254; 255]. Певну 

еволюцію поглядів пережив С. Твардовський, який став під кінець життя 

прихильником «українсько-польського компромісу» й створення «нової Речі 

Посполитої» [929, с. 175; 1248, с. 10–15]. Винятково негативно характеризуючи 

дії очільників боротьби, він позитивно відгукувався про І. Виговського, 

Д. Немирича й ін. прибічників укладення Гадяцької угоди, констатував 

існування відмінностей у поглядах старшини і боротьбу між ними [260; 929,            

с. 128–177; 1248, с. 15]. 

Значно менше археографічних публікацій здійснили російські 

дослідники. Першою з них стали «Источники малороссийской истории» (1648–

1687), видані Д. Бантишем-Каменським, що мають деяку інформацію щодо 

політичних орієнтацій старшин і російських інкорпораційних планів [110]. В 

«Актах Московского государства» знаходимо відомості про утворення 

козацькою старшиною у 1648 р. місцевих органів влади, їх функціонування в 

наступні роки, політичні міжусобиці, втручання Москви у внутрішні справи 

України [93]. Листування ніжинського воєводи І. Ржевського з урядом у 1665–
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1667 рр. збагачує уявлення про сферу повноважень воєвод, їх відносини зі 

старшинами й підтримку П. Дорошенком Переяславського повстання 1666 р. 

[190]. «Листи» чернігівського архиєпископа Л. Барановича слугують  важливим 

джерелом для осмислення політичних поглядів верхівки православного 

духовенства, зокрема їхнього ставлення до боротьби еліти за самостійність 

України й експансіоністської політики Москви [192]. Із сучасних публікацій 

фундаментальністю відзначається «Переписка гетманов Левобережной 

Украины с Москвой и Санкт-Петербургом 1654–1764 гг.», перший том якої 

охоплює 1654–1657 рр. (до смерті Б. Хмельницького). Хоча більшість із 

документів уже друкувалася, все ж збірка дає можливість відстежити нюанси 

початкового етапу інкорпораційних зусиль Москви й потужного спротиву їм з 

боку української еліти [189]. Цінною для розуміння геополітичного становища 

України в середині XVII ст. і пошук її урядом шляхів збереження самостійності 

є публікація матеріалів про діяльність української і російської дипломатії [197]. 

Роль релігійного фактора в духовному житті еліти і його вплив на характер її 

відносин з Росією та Річчю Посполитою уточнюють джерела, видруковані 

Л. Заборовскім [138]. Деякі дані про взаємовідносини старшин, їх діяльність і 

контакти з Москвою вдалося почерпнути з опублікованих описів ф. 229-го 

Малоросійського приказу [156]. 

Відзначимо внесок Ю. Мицика, Є. Луняка та Д. Наливайка у з’ясування 

значимості іноземних наративних джерел для висвітлення історії козацтва й 

Національної революції [155; 625; 670; 671; 673; 674]. Так, літопис Гаджі Сенаї 

допомагає виявити плани кримського хана у його союзних відносинах з 

Україною [204, с. 47–69]. Заслуговують на увагу відомості М. Костіна про 

молдавський вектор політики Б. Хмельницького й вдачу його сина Тимофія 

[218, s. 182–236]. Щоденник шотландця П. Гордона містить подробиці щодо 

поведінки Ю. Хмельницького й старшин під час Слободищенської битви, 

боротьби угруповань напередодні і під час Чорної ради 1663 р., страти Я. Сомка 

та його соратників [123]. Німецький мандрівник У. Вердум, який перебував у 

війську Яна Собєского, що восени 1671 р. вторглося в Україну, зафіксував 
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ставлення до цього М. Ханенка, І. Сірка й ін. старшин. Унікальними є дані про 

настрої запорожців і перебіг козацької ради 27 жовтня з обрання М. Ханенка 

гетьманом Війська Запорозького [265]. «Єврейські хроніки» важливі не тільки 

для вивчення причин, що спричинили велику трагедію євреїв у 1648 р., але й 

виявлення подробиць біографії Б. Хмельницького, ставлення до нього 

посполитих, згубних наслідків Зборівського договору для населення Волині та 

Поділля [132, с. 81–199]. «Подорожній щоденник» П. Халебського є одним з 

найцінніших джерел, що розкриває благотворний вплив внутрішньої політики 

еліти за гетьманату Б. Хмельницького на соціально-економічний розвиток 

утвореної держави й життя у ній козаків і посполитих [210].  

Неабияку зацікавленість до українських подій виявляли французькі 

автори. Г. Боплан подав цінну інформацію про звичаї і ментальність козаків, їх 

соціально-військову організацію, механізм обрання старшин та їх 

повноваження [113, с. 17–114]. У виданій у 1663 р. П. Шевальє «Історії війни 

козаків проти Польщі» знаходимо дані про становлення козацької еліти, її 

погляди, дії М. Кривоноса в 1648 р. Автор твору наголошував на прагненні 

українців домогтися незалежності, утворивши власну державу [212]. Завдяки 

публікації Є. Луняком французьких джерел, уможливлено доступ до наведених 

у них даних щодо обстоювання  старшиною в кінці XVI – першій половині 

XVII ст. інтересів Війська Запорозького та руського народу, причин і мети 

боротьби козаків і посполитих у 1648–1670-х рр., політичних поглядів і 

діяльності Б. Хмельницького, Ю. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Сірка, 

«української політики» Мегмеда IV та ін. [155, с. 5–214]. 

Використаний масив джерельного матеріалу дав підстави класифікувати 

його, опираючись на запропоновану М. Ковальським та Ю. Мициком 

типологію [513, с. 11–23; 649], за такими видами:  

 Розпорядча документація центральних і місцевих органів влади 

Української держави, Речі Посполитої та Московського князівства. Поділяємо її 

на три групи. До першої відносимо універсали й накази гетьманів, генеральних 

старшин, полковників і сотників, які є найціннішим джерелом щодо вивчення 
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їхніх статусів і прерогатив, сфер та ефективності функціонування органів 

влади, шляхів збагачення й перетворення старшин у власників маєтностей. 

Другу складають універсали й накази королів і сановників РП, що розкривають 

зміст їх «української політики», засвідчують формування серед української 

еліти «пропольських» угруповань і курс на розпалювання в її середовищі 

міжусобиць. Третю складають грамоти та укази царя й уряду, що 

підтверджували умови договорів з Україною й дарували дворянський статус і 

маєтки старшинам. Документи цієї групи слугують переконливим доказом 

інкорпораційної політики Москви. 

 Матеріали сеймів надають можливість точніше з’ясувати підходи 

польської влади до пошуку шляхів розв’язання спочатку «козацької», а з 

1648 р. – «української» проблем. Обговорення інструкцій українських 

посольств проливає світло на політичні вимоги ВЗ. Вони ж фіксують надання 

представникам еліти нобілітацій і маєтків.  

 Документація поточного діловодства, у якій виділяємо кілька груп. 

Перша – це реєстр ВЗ 1649 р., що уточнює структуру урядової і полково-

сотенної старшини й ідентифікує осіб, котрі обіймали уряди. Другу складають 

матеріали судочинства РП, що розкривають масштаби повстань посполитих у 

1648 – 1652 рр., прізвища й імена очільників, їх соціальне походження й влиття 

до лав козацької старшини. Протоколи допитів полонених козаків засвідчують 

плани старшин, настрої у війську, скликання та порядок денний рад тощо. 

Третю групу утворюють матеріали приказного і місцевого діловодства Росії: 

відписки (донесення) воєвод, «розпитувальні розмови», «присяжні книги» 

1654 р. й чолобитні. З-поміж них найбільший за обсягом масив складають 

відписки воєвод (порубіжних і тих, що перебували в Україні), відомості яких 

торкалися й висвітлення внутрішньої політики українського уряду, поглядів 

еліти, антигетьманських настроїв, міжусобиць тощо. Чимало інформації мають 

«розпитувальні розмови» з особами, котрі прибували до порубіжних міст. Після 

прийняття протекції 1654 р. російські урядовці привели до присяги українське 

населення, записуючи усіх до спеціальних книг. До нашого часу збереглися дві 
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– Білоцерківського і Ніжинського полків, порівняння яких з реєстрами 1649 р. 

дозволяє виявити ротацію старшин. Чолобитні зафіксували прохання старшин і 

духовенства про надання їм маєтностей. 

 Дипломатичні джерела (інструкції послам, міждержавне 

листування, посольські звіти, договори й ін.) важливі для усвідомлення зусиль 

еліти, спрямованих на реалізацію державної ідеї у її різних формах, а також 

згубного впливу на ці процеси позицій Речі Посполитої, Московської держави, 

Кримського ханства, Порти й Швеції. Виділяємо у них дві групи: української 

документації і зарубіжної. Якщо перша з них через істотну деформацію 

дозволяє реконструювали лише в загальних рисах боротьбу дипломатії за 

інтереси держави, то друга розкриває багатий арсенал дипломатичних засобів, 

скерованих проти утворення незалежної України. 

 Епістолярії (офіційне і приватне листування) – найбільший за 

обсягом вид джерел. На жаль, українська частка в ньому порівняно невелика, 

решта – це листи іноземного походження, тому закономірним є їхній поділ на 

дві групи. Українські мають першорядне значення в дослідженні ментальності 

еліти, її політичної свідомості, міжособистісних і міжгрупових відносин, 

боротьби за владу тощо. Хоча до листів з другої групи необхідно підходити 

вельми обережно, все ж не слід применшувати їхньої вагомості у з’ясуванні 

трансформації козацької старшини в політичну еліту, рівня згуртованості й 

впливу зовнішньополітичного чинника на деформацію політичної свідомості. 

 Наративні джерела, серед яких виокремлюємо чотири групи: 

щоденники і спогади; літературно-публіцистичні твори; літописи й хроніки та 

українські історичні думи й пісні. Їх особливість полягає в тому, що за 

винятком двох публіцистичних творів і літописів М. Гунашевського 

(Львівського), Самовидця, Ф. Софоновича, С. Величка й Г. Грабянки, всі інші 

створені іноземцями. Через незнання їх творцями подій з «середини» цей 

комплекс джерел позбавлений можливості адекватного відтворення подієвої 

сторони діяльності еліти й супровідних внутрішніх процесів, тому важливих 

(оригінальних) відомостей  у них небагато. Українські історичні думи й пісні, в 
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яких знайшли відображення не тільки сподівання народу на здобуття 

незалежності й краще життя, але й перемоги і поразки в боротьбі, вшанування 

кращих представників еліти: Б. Хмельницького, Д. Нечая, І. Богуна та ін. 

Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що попри її істотну 

деформованість і розпорошеність, вона є репрезентативною, а відтак дозволяє 

реконструювати в основних рисах більш-менш об’єктивну картину формування 

і функціонування політичної еліти. Зрозуміло, що відсутність матеріалів 

гетьманського і полково-сотенних архівів не могла не позначитися негативно 

на повноті з’ясування тих чи тих аспектів теми, чимало з яких залишилося або 

частково дослідженими, або і зовсім не вивченими (наприклад, зміст і перебіг 

рад генеральної старшини, старшинських рад загалом, не кажучи вже про 

полкові та сотенні; роль значного військового товариства в діяльності сотенної 

та полкової еліти тощо). За таких обставин основну увагу довелося надати не 

тільки пошуку нових джерел, але й переосмисленню змісту уже введених до 

наукового обігу, намагаючись віднайти «приховану» в них інформацію. 

Структурувавши джерела, вдалося з’ясувати, що найбільшу значимість мають 

розпорядча документація центральних і місцевих органів влади України, Речі 

Посполитої та Московської держави, дипломатичні джерела й епістолярії. 

 

1.3. Методологічні засади дослідження 

Основним змістом розвитку історичної  науки в Україні упродовж 

останніх десятиліть, як уже відзначалося в історіографії, стало формування 

нового, власне українського історичного наративу, започаткованого на 

традиціях вітчизняних дослідників другої половини ХІХ – першої третини 

ХХ ст., які на довгий час виявилися перерваними комуністичним 

тоталітаризмом [1073]. Цей процес відбувається в атмосфері дискусій, 

критичного переосмислення накопиченої інтелектуальної спадщини вчених 

кількох поколінь, опанування здобутками західної історіографії, пошуку нових 

методологічних засад наукового пізнання. У круговерті конкуруючих 

«концептуальних пропозицій» не просто обрати ті, які стануть ефективним 
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засобом успішної реалізації нових евристичних завдань. Як зауважує академік 

НАН України В. Смолій, «дієздатність будь-якої теорії, концепції або гіпотези, 

котра претендує на пояснення минулого, значною мірою спирається на 

дослідницький інструментарій, завдяки якому отримуються, формулюються та 

репрезентуються результати наукових досліджень. В історичній науці проблема 

методів здебільшого пов’язана з прочитанням і витлумаченням джерельних 

комплексів, а за великим рахунком – із творенням відповідних текстів, що 

пропонують певну конструкцію минулого» [804, с. 5].  

Особливість порушеної в дисертації проблеми полягає в тому, що вона 

органічно пов’язана з політологією, а точніше, її сегментом – елітологією. Саме 

цим обумовлена та значна увага, яку приділено автором переосмисленню 

домінуючих концепцій щодо пояснення сутнісного змісту поняття «політична 

еліта». Адже добре відомо, що «на відміну від слова-терміна поняття завжди 

багатозначне і несе у собі змістову повноту. Якщо значення слів точно 

визначене, то поняття лише інтерпретуються. Змістові зв’язки – це соціальний 

досвід. Критерієм визначення поняття слугує багатство притаманних йому 

смислів» [523, с. 12]. Враховуючи, що ані статусно-функціональний, ані 

ціннісний підходи, на наш погляд, не дозволяють сповна розкрити «змістові 

зв’язки» базового для дисертації поняття, тобто простежити існуючий 

«соціальний досвід» елітотворення, запропоновано інший, проаналізувавши 

альтернативні ідеї відомих інтелектуалів (М. Афанасьєва, Н. Бєрдяєва, 

П. Дрейцеля, Д. Донцова, П. Карабущенка, В. Липинського, Г. Моски, 

В. Парета, Дж. Сарторі, Ж. Тощенка та ін.). Зважаючи на складність 

поставленого завдання й необхідність обґрунтування правомірності існування 

сформульованого концепту як наукової гіпотези, вважаємо за доцільне 

присвятити окремий підрозділ (2.1.) висвітленню цієї проблеми. 

Що стосується методологічних засад проведення, власне історичного 

дослідження дисертаційної теми, то ми використали не тільки різні методи, але 

й теоретичні концепції пізнання історичного процесу. Зазначемо, що ми 

виходили з того, «що українським ученим не слід ставитися до 
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найпривабливіших концептуальних пропозицій, епістемологічних взірців та 

інтелектуальних новацій як до якогось «вищого одкровення» чи «універсальної 

відмички» на ниві наукового пізнання. Адже кожна концептуальна пропозиція 

– лише один із багатьох дослідницьких інструментів, метафорично кажучи, 

невеличкий пізнавальний фрагмент у палітрі безмірного моря можливостей зі 

студіювання нашої, європейської та світової минувшини» [803, с. 11].  

Не шукаючи єдиної «універсальної відмички», враховуючи мету і 

завдання дослідження, ми побудували його на основних методологічних  

підходах (ідейно пов’язаних між собою [523, с. 79–81]) неопозитивізму, школи 

«Анналів» і «нової політичної історії». З першого взяли положення про 

необхідність верифікації наукових тверджень, яку можна здійснити в 

історичній науці лише на основі аналізу джерел, що переконливо доведено в 

працях польського історика Є. Топольського («…в історичній нарації не 

повинно бути вигаданих тверджень (фіктивних, що не посилаються на 

критично перевірені історичні джерела) про окремі факти чи явища, а в 

літературі таких обмежень не існує» [938, с. 25]) та представника «нової 

історичної науки» П. Берка (зауважував, що під час творення історичного 

наративу існує «…проблема співвідношення того, що хтось пише, зі свідченням 

джерел» [465, с. 321]). Зі «школи Анналів» запозичено основоположну ідею 

щодо надзвичайної важливості вивчення комплексу питань, пов’язаного з 

ментальністю соціальних структур та їх роллю в житті суспільства. Під цим 

кутом зору ми намагалися хоча б у загальних рисах простежити зміни в 

ментальності козацької старшини в процесі її трансформації в політичну еліту. 

Напрацювання науковців «нової політичної історії» привернули нашу увагу до 

актуальності вивчення феномену влади. Адже не випадково видатний 

французький історик Ж. Ле Гофф у своїй знаменитій праці «Чи є ж все таки 

політична історія становим хребтом історії?» (1971 р.) підкреслював, що саме 

вона, «як історія влади відновлює гідність своєї назви, що повертає нас до 

еволюції менталітету» [417, с. 182]. 

Для написання дисертації використовувалися принципи об’єктивності, 
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історизму, системності й всебічності. Навколо з’ясування сутності першого з 

них упродовж останніх п’ятдесяти років відбуваються гострі дискусії. 

Особливо завзято заперечують саме його існування прихильники філософії 

«постмодернізму», відмовляючи історикам у можливості достовірного пізнання 

«реального світу в минулому», а саме – відтворення історичної правди/істини 

[455, с. 329–346]. Зрозуміло, що «хоч би як рішуче ми прагнули уникнути 

упереджень, пов’язаних з кольором шкіри, віросповіданням, класом чи статтю, 

– зауважував П. Берк, – нам не уникнути розуміння минулого під певним кутом 

зору. Культурний релятивізм безпосередньо відображається в історичних 

творах. Наш розум не відбиває реальності безпосередньо; ми сприймаємо світ 

крізь мереживо звичаїв, схем і стереотипів» [305, с. 13–14]. Хоча «минуле – це 

чужа країна, якщо хочете; але не настільки далека, – підкреслював він, – щоб 

ми не змогли її зрозуміти» [465, с. 317]. Тому саме «істина є головним 

критерієм, що відрізняє історичну нарацію від літературного вимислу. В 

історичній нарації завжди має бути присутній (прямо чи опосередковано) 

фактографічний зміст…» [938, с. 105], досягти чого можливо лише за 

неупередженості дослідника [938, с. 365–367]. Для її реалізації потрібно 

дотримуватися, на думку М. Бевіра, таких вимог, як скрупульозність, 

зрозумілість, прогресивність, результативність, послідовність і відкритість [938, 

с. 367].  

Працюючи над дисертаційною темою, намагалися враховувати 

висловлені вище зауваги і застереження. Усвідомлюючи складність 

поставлених завдань, що істотно підсилювалася деформованістю джерельної 

бази, при реконструкції процесу народження (з козацької старшини) 

української політичної еліти, що мав місце в роки революції, нам довелося 

насамперед комплексно проаналізувати зміст джерел, відсіюючи хибну і 

малодостовірну інформацію, аби виявити необхідний для нарації 

фактографічний матеріал. На його основі формулювалися думки, судження, 

умовиводи і висновки, які піддавалися всебічній верифікації. З метою 

уникнення загрози можливих спекуляцій, породжених суб’єктивністю 
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сприйняття автором змісту поняття «політична еліта», було проаналізовано в 

спеціальному підрозділі (2.1) першорядні його трактування, на підставі чого й 

запропоновано власну гіпотезу.  

Принцип історизму є одним із найголовніших. При  вивченні подій, явищ 

і процесів його дотримання зобов’язує науковців, по-перше, враховувати те, що 

люди в минулому думали, діяли і поводилися інакше, ніж сьогодні; по-друге, 

розглядати конкретно-історичний контекст їх поведінки і способів мислення; 

по-третє, у їх взаємозв’язку і взаємообумовленості; по-четверте, в динамічному 

поступі:  через виникнення, етапи розвитку й занепаду. Саме принцип 

історизму спонукав звернути особливу увагу на обґрунтування правомірності 

застосування поняття «політична еліта» для означення правлячої верхівки 

(козацької старшини) України, зважаючи на результативність виконання нею 

владних функцій та специфіку епохи. Аналіз діяльності еліти у взаємозв’язку з 

перманентною збройною боротьбою за збереження держави і надзвичайно 

руйнівним впливом зовнішньополітичного чинника дозволив обґрунтувати  

висновок, що процес елітотворення не завершився. Це дало підстави з’ясувати 

роль у його генезі такого важливого феномена, як фронтир; визначити періоди 

поступу, кризи і зведення нанівець у Правобережній Гетьманщині. За його 

допомогою вдалося встановити обумовленість політичних прорахунків на 

початковому етапі революції наявністю «комплексу підданства» у значної 

частини старшин, домінування (нерідко) в їхній свідомості особистих і 

корпоративних інтересів над національно-державними, відсутністю державної 

ідеї на 1648 р. Цей принцип також сприяв глибшому розумінню динаміки 

розвитку політичної свідомості еліти, місця у ній державної ідеї, еволюції 

поглядів на назву держави, форми її правління й устрою, привнесення нового 

змісту в звичні понятійні конструкції тощо. 

Принцип системності спрямовує дослідника розглядати те чи те 

суспільне явище як цілісну систему, що утворюється з елементів, які в свою 

чергу, зазнають змін під її впливом. Аби уяснити функціонування системи в 

цілому перш за все необхідно з’ясувати її структуру – форму організації 
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існуючих у ній компонентів і зв’язків між ними. Сама ж система має здатність 

самоорганізації й, інтегруючись, з одного боку, характеризується стійкістю, 

динамічністю й тенденцією до розвитку, з другого – непередбачуваністю, 

внутрішньою напругою. Російський дослідник В. Єльчанінов зауважував, що 

«біля точок біфуркації в системах спостерігаються значні флуктуації 

(збурення). При цьому системи як би вагаються перед вибором оптимального 

варіанту подальшого руху. Навіть незначна флуктуація може стати початком 

змін у повністю неочікуваному новому напрямку, який різко змінить всі 

подальші поведінки системи» [483, с. 221].  

Відштовхуючись від цього принципу, прагнули розглянути становлення 

еліти та її функціонування як соціально-політичної системи. Під цим кутом 

зору увагу приділили з’ясуванню її структури (складалася з урядової й полково-

сотенної старшини і значного військового товариства) та характеру зв’язків і 

взаємин між складовими елементами, намагаючись виявити як ті з них, що 

сприяли внутрішній самоорганізації та стійкості (консолідації), так і ті, які 

призводили до руйнування. Присвятивши спеціальний підрозділ (3.3) 

дослідженню процесу виникнення старшинських угруповань та їх політичних 

орієнтацій, ми визначили головніші фактори, що породжували міжусобну 

боротьбу. Саме вона призвела до розбалансування і флуктуації, а відтак 

наблизила точку біфуркації. І усунення від влади Ю. Хмельницького (жовтень 

1657 р.), і певні прорахунки І. Виговського обумовили розв’язання  

громадянської війни, яка й стала механізмом саморуйнації системи та призвело 

до призупинення процесів як елітотворення, так і державотворення. 

Принцип всебічності зобов’язує при вивченні того чи того явища 

враховувати всю повноту обставин і чинників його зародження, розвитку та 

занепаду. Внаслідок його застосування вдалося з’ясувати не лише внутрішню 

динаміку творення козацької еліти та її перетворення в протоеліту, але й роль у 

цьому процесі фронтиру. Не випала з поля зору і трансформація протоеліти в 

політичну еліту. Зауважимо, що на перший план тут вийшло встановлення 

основних причин інтенсивного елітотворення за гетьманату Б. Хмельницького 
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й глибокої кризи 1658–1665 рр., якої не вдалося подолати елітним 

угрупованням Лівобережної Гетьманщини, а тим більше Запорожжя. Щоб 

скласти цілісне уявлення про діяльність еліти й ефективність використання нею 

свого потенціалу, ми проаналізували соціальні джерела її поповнення, 

механізми внутрішньої циркуляції, ротацій, рівень згуртованості тощо. Не 

обійдено увагою питання політичних орієнтацій окремих угруповань еліти та 

розвитку національної самосвідомості. Виявлено масштаби руйнівного впливу 

на елітотворення, спричиненого втручанням Речі Посполитої, Московського 

князівства й Кримського ханства у внутрішньополітичне життя України. 

З-поміж методів дослідження насамперед застосовано проблемно-

хронологічний. Саме його покладено в основу розробки структури 

дисертаційної роботи. Для нас видавалося важливим суворе дотримання 

принципів історизму та системності щодо показу явищ і процесів як систем у 

динамічному поступі, взаємозв’язку і взаємообумовленості, чого можна 

досягнути тільки за умови хронологічної послідовності викладу подій.  Відступ 

від цього принципу ускладнює розуміння впливу конкретних історичних 

обставин і чинників на причини появи флуктуацій тощо.  Відповідно виклад 

матеріалу в підрозділах (окрім 1-го розділу) здійснено (за винятком деяких 

другорядних сюжетів) у хронологічному порядку, що дозволило 

реконструювати динамічність елітотворення на хвилях його піднесення і криз. 

Такий підхід виявив свою ефективність і в з’ясуванні еволюції козацької 

старшини в політичну протоеліту упродовж середини XVI – 30-х рр. XVII ст., 

характеру взаємовідносин старшинських угруповань у роки революції, їх 

ставлення до реалізації державної ідеї, розвитку політичної свідомості еліти.  

Дещо спорідненим з цим методом дослідження є історико-генетичний, 

який «послідовно розкриває закономірності, властивості, функції дійсності, що 

вивчаються, самого об’єкту дослідження в процесі його історичного 

розвитку…» [823, с. 128]. Розпочавши аналіз трансформації старшини в 

політичну еліту з 1648 р., ми переконалися у неможливості розв’язання цієї 

проблеми без ретельного прояснення попередніх етапів становлення власне 
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козацької еліти, її світогляду та ментальності. І саме в цьому сегменті 

наукового пошуку вельми продуктивним стало застосування цього методу. 

Наприклад, воно дозволило обґрунтувати думку про початок формування в 20–

30-х рр. політичної протоеліти, процес розвитку якої був призупинений 

«Ординацією» 1638 р. Важливою була і його значимість у висвітленні 

історичного впливу розроблених з кінця XVI ст. світськими і духовними 

інтелектуалами вузлових концепцій, ідеологем і понять політичної культури 

ранньомодерного українського суспільства («Русь», «Руський народ», «руська 

ідея», «Вітчизна», «Україна», «Мала Русь», «вольності і свободи нашого 

руського народу», «козацький хліб» та ін.) на розвиток національної свідомості 

еліти під час революції. 

Під час підготовки дисертації використано й історико-порівняльний 

метод, насамперед, при з’ясуванні особливостей угруповань еліти 

Правобережної і Лівобережної Гетьманщин та Запорожжя, а також «української 

політики» урядів Речі Посполитої, Московської держави, Кримського ханства й 

Османської імперії. Помічним став й історико-типологічний метод, який, на 

думку І. Ковальченка, своєю метою має впорядкування «сукупності об’єктів чи 

явищ на якісно визначені типи (класи) на основі властивих їм спільних істотних 

ознак» [514, с. 191]. Опираючись на нього, ми здійснили пошук 

спільних/відмінних рис козацької старшини, починаючи з середини XVI ст. й 

до завершення революції 1676 р. Виявилося, що за загальновживаним 

словосполученням «козацька старшина» приховуються де-факто поняття 

різного смислового наповнення. Так, до середини XVI ст., це були переважно 

військові проводирі козацьких ватаг і з цього часу включно до 1621 р., за 

обставин інтенсивного становлення козацького стану, вони трансформуються в 

козацьку еліту. А після Хотинської епопеї аж до 1638 р. старшина вже 

перебирає на себе функцію оборонця «прав і свобод руського народу», 

перетворюючись у протоеліту. З початку революції, очоливши процеси 

державотворення, вона стає владною (володарюючою) меншістю, 

еволюціонуючи в політичну еліту. На жаль, в історіографії ці істотні зміни в 
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статусі старшини здебільшого не беруть до уваги. 

Використання принципу системності обумовило застосування історико-

системного методу в поєднанні зі структурно-функціональним аналізом. 

Слушною є заувага І. Колесник, що «система аналізується не з огляду на її 

окремі аспекти чи властивості, а наче якісна цілість, з урахуванням її 

визначальних рис, місця та ролі в ієрархії систем. Структурний аналіз визначає 

характер взаємозв’язку компонентів системи та її властивостей. Результатом 

структурно-системного аналізу є знання про систему як таку» [523, с. 71]. Як 

ми вже відзначали, у дисертації зроблено спробу розглянути політичну еліту як 

систему, що переживала процес самоорганізації, а тому її компоненти не 

відзначалися завершеністю. Притаманна системі розбалансованість, нестійкість 

і постійна внутрішня напруга приховувала загрозу появи  біфуркаційних зривів. 

За допомогою методу з’ясовано, що на початок революції не існувало 

української політичної еліти, її становлення відбувалося синхронно з 

державотворенням в умовах жорстокої боротьби за незалежність. Постійне 

поповнення лав старшини вихідцями з різних прошарків населення, з одного 

боку, сприяло її кількісному збільшенню та відповідно збагаченню змісту мети 

боротьби, з іншого – існування серед них великих відмінностей у ментальних і 

світоглядних засадах стало чи не основною перешкодою для їх перетворення в 

нову соціальну якість, а саме – більш-менш стійку, гомогенну (однорідну) 

елітну структуру, об’єднану навколо державної ідеї. Зауважимо, що через 

гострі конфлікти між угрупованнями, появу відцентрових тенденцій, 

витворення кількох центрів політичного впливу, «підживлюваних» іноземними 

урядами, на кінець революції українська політична еліта як цілісна система 

припинила своє існування. 

Синхронний метод дослідження передбачає вивчення подій, явищ і 

процесів, що відбуваються в один і той же час. Він дав плідні результати в 

осмисленні поступу елітотворення як цілісного процесу, а не в окремих 

епізодах чи фрагментах. Ця цілісність стала підвалиною для виявлення 

характерних ознак трансформації козацької старшини в політичну еліту на 



65 
 

Правобережній і Лівобережній Україні та Запорожжі. Частково пов’язаний із 

попереднім діахронний метод спрямований на висвітлення «сутнісно-часових 

змін історичної реальності …» [514, с. 206], тобто використовується «для 

встановлення періодизації процесу, що вивчається, виокремлення динаміки 

розвитку суспільства та його окремих елементів» [823, с. 129]. В органічному 

зв’язку з ним використано метод періодизації, що допоміг систематизувати 

процеси формування політичної еліти та її діяльності, виявити у них прикметні 

риси характерні для тієї чи тієї стадії їх перебігу. Основним критерієм для неї 

ми обрали наявність/відсутність позитивних/негативних тенденцій та ознак 

розвитку/занепаду формування протоеліти, її трансформації в українську 

політичну еліту й ефективності функціонування в політичній сфері. 

Засновуючись на ньому, виділено 3 періоди у творенні політичної протоеліти, 4 

– в її трансформації у політичну еліту та 5 – у діяльності владної меншини в 

політичній сфері. Запропоновано також періодизацію процесу наповнення 

дефініції «Україна» новим смисловим навантаженням і витворення похідних 

від неї понятійних конструкцій.  

Частково в написанні дисертації застосовано метод просопографічного 

аналізу, що акцентує увагу на доцільності створення «колективних біографій» 

родин, соціальних груп, колективів та ін. Зокрема, вдалося до певної міри по-

новому висвітлити соціально-політичний образ запорожців кінця 50-х – першої 

половини 70-х рр. ХVII ст., що допомогло глибше зрозуміти поведінку І. Сірка, 

клану Б. Хмельницького, насамперед характеру взаємовідносин його провідних 

постатей (І. Виговського, П. Тетері,  Ю. Хмельницького, Я. Сомка, 

В. Золотаренка, І. Брюховецького, П. Дорошенка та ін.), політичної еліти 

загалом та її найвпливовіших угруповань. Вагому роль відіграв метод 

термінологічного аналізу. Саме завдяки йому з’ясувано зміст поняття 

«політична еліта», що в свою чергу стало імпульсом до його переосмислення й 

запропонування (у формі гіпотези) нового його сутнісного наповнення. Широко 

залучався він і для пояснення таких термінів як «Мала Росія», «Україна», 

«Військо Запорозьке», «Вітчизна» та ін., які поширювалися з кінця 50-х рр. 
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XVII ст. у зв’язку зі «словотворчою революцією», що згодом переросла у 

«понятійну». Використано й тісно пов’язаний з ним метод семантичного 

аналізу, адже чимало вживаних тоді термінів відзначалося полісемантичностю 

(багатозначністю), і в тому чи тому конкретному випадку важливим було 

виявити їх точну смислову сутність. У процесі дослідження застосовувалися і 

такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, а також 

сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до 

конкретного.  

Основними методологічними концептами теоретичного осмислення 

процесів перетворення козацької старшини в політичну еліту та її 

функціонування стали визначальні ідеї неопозитивізму, школи «Анналів» і 

«нової політичної історії». Відповідно до них і формувалася методологічна база  

дисертаційного дослідження. Застосовані методи (серед яких визначальними 

стали проблемно-хронологічний, історико-генетичний, історико-системний та 

історико-типологічний) сприяли всебічності і якості висвітлення накреслених  

завдань. 

Висновки до розділу 

1. До 90-х рр. ХХ ст. в українській і зарубіжній історіографії проблема 

політичної еліти Української держави, витвореної у середині XVII ст., майже не 

вивчалася. Старшина, як правило, не трактувалася її владною меншістю, а 

традиційно визначалася козацькою.  

2. Термін «еліта» в розумінні власне «політичної» («аристократія», 

«державна еліта») ввели в обіг, імовірніше за все, у другій половині 20-х – 

початку 30-х рр., В. Липинський та І. Крип’якевич (це питання потребує 

спеціального вивчення), Д. Донцов уже застосовував його більш-менш 

систематично в 1943 р., наголошуючи не стільки на владних прерогативах, 

скільки на якісних показниках її діяльності. І якщо до кінця 80-х рр. дослідники 

діаспори вже частково використовували його (І. Лисяк-Рудницький,                            

Н. Полонська-Василенко, Ф. Сисин та ін.), то для радянських істориків цей 

термін залишався поза вжитком. 
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3. Із початку 90-х рр. ситуація кардинально змінилася: українські вчені 

розпочали активне дослідження різних аспектів функціонування еліти в 

середині – другій половині XVII ст., щоправда, не завжди йшлося про 

політичну. У перші десятиріччя ХХІ ст. вивчення елітарної проблематики 

виокремлюється в самостійний напрям наукового пошуку. Загалом на сьогодні 

досягнуто значних успіхів, насамперед, у генеалогії, біографістиці, а також 

висвітленні персонального складу політичної еліти, її зовнішньополітичних 

орієнтацій, соціально-економічної політики, боротьби угруповань за владу. 

Водночас продовжує залишатися низка малодосліджених чи взагалі 

недосліджених проблем, що значною мірою є наслідком, на наш погляд, 

абсолютного домінування статусно-функціонального підходу у тлумаченні 

поняття «політична еліта» й відсутності сприйняття більшістю науковців подій 

1648–1676 рр. як цілісного революційного процесу (традиційно розділяють їх 

на національно-визвольну війну  1648–1657 (58) рр. і   «Руїну» кінця 50-х та             

70-х рр.). До них належить, породжений добою революції, увесь комплекс 

питань, пов’язаних з трансформацією козацької еліти в політичну еліту 

(включаючи реконструкцію цілісної панорами елітотворення, соціальні 

джерела формування, деякі аспекти структури, циркуляцію, рівень 

згуртованості, вплив взаємин угруповань на реалізацію державної ідеї, 

результативність її функціонування та ін.). 

4. У зарубіжній історіографії дана проблема майже не вивчалася. Лише в 

90-х рр. ХХ ст. у польській історіографії розпочалося переосмислення 

концепції «домової війни», помітно зростає інтерес до вивчення еліти, яка все ж 

переважно зображується козацькою, хоча, на відміну від попередніх часів, має 

здебільшого позитивні характеристики. Сучасні російські історики, за винятком 

Т. Таїрової-Яковлєвої, продовжують залишатися в полоні дорадянських і 

радянських великодержавних ідей, що заперечують право українського народу 

на незалежний політичний розвиток, тому негативно оцінюють державотворчу 

діяльність еліти, спрямовану на розбудову Української держави в період 

революції. 
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5. Джерельна база дисертаційної роботи відзначається помітною 

деформованістю, що є наслідком втрати матеріалів гетьманських і полково-

сотенних архівів (збереглася лише їх незначна частина переважно в копіях), 

щоденників, спогадів, літературно-публіцистичних творів, літописів і хронік 

українців – учасників революції (за винятком хіба що Самовидця) й порівняно 

невеликою кількістю епістолярій та їх розпорошеністю по архівосховищах 

(переважно іноземних). Попри це, вона залишається репрезентативною і 

дозволяє в основних рисах розв’язати поставлені завдання. 

6. Найбільшу цінність для вивчення дисертаційної теми становить 

розпорядча документація центральних і місцевих органів влади України, Речі 

Посполитої і Росії; дипломатичні джерела й епістолярії. 

7. Концептуальними засадами дослідження стали теоретичні надбання 

неопозитивізму (положення про необхідність обов’язкової верифікації 

наукових тверджень, яку можна здійснити лише на основі аналізу джерел), 

школи «Анналів» (першорядна значимість з’ясування ментальності соціальних 

структур та її ролі у житті суспільства) та «нової політичної історії» 

(актуальність вивчення феномену влади). 

8. Використані принципи і методи наукового дослідження дозволили 

розкрити складні процеси перетворення козацької еліти в політичну, її 

розвитку, функціонування, кризи та занепаду. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ЕЛІТОТВОРЕННЯ ПЕРЕДРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ  

(СЕРЕДИНА XVI СТ. – 1647 р.) 

2.1. Концептуалізація поняття «політична еліта». Аксіомеритократичний 

підхід та його евристичний потенціал 

Без перебільшення можна констатувати той факт, що проблема 

сутнісного наповнення поняття «політична еліта», як і все, що пов’язане з нею, 

продовжує викликати велику зацікавленість у середовищі інтелектуалів: 

істориків, політологів, соціологів та фахівців інших гуманітарних сфер. І хоча 

написано сотні праць, ця проблема ще тривалий час залишатиметься в центрі 

прискіпливої уваги дослідників, перетворившись, через свою суперечливу й 

неоднозначну оціночну характеристику, за твердженням експертів, на своєрідне 

«поле битви» [292–294; 303; 368; 377; 479; 480; 506; 527; 598; 599; 636; 638; 639; 

667; 678; 694; 731; 782; 916; 943; 1007; 1008; 1037; 1062]. Чи не вперше спробу 

розкрити зміст цього поняття було зроблено у «Словнику» А. Фюретьєра 1690 

р.: «ЕЛІТА – вибір, найкраще у всьому. Мені не потрібний той товар з якого 

хтось забрав елітне. Також говорять «молодіжна еліта», «військова еліта». В 

цьому Зібранні була тільки еліта – заслужені і поважні люди» [480, с. 126]. 

Вивчаючи дану проблему, провідні російські елітологи Г. Ашін та 

Є. Охотскій виділили кілька головних підходів до з’ясування сутнісного змісту 

дефініції: статусно-функціональний, ціннісний, соціально-класовий і 

соціокультурний [291, с. 123]. Найбільш широко застосовуваними з-поміж них 

є статусно-функціональний і ціннісний. Прихильники першого підходу 

розглядають еліту крізь призму «соціального статусу людини», тобто 

визначальним для них є те, яке місце посідає особа у владних структурах, яку 

роль відіграє у прийнятті тих чи тих рішень і як реалізує управлінські функції. 

Ті ж, хто надає перевагу другому, на чільне місце ставлять «… духовний 

аристократизм, особистісну перевагу (культурно-освітню, морально-вольову, 

фізичну) одних людей над іншими, стиль володарювання»[291, с. 123–124]. Ряд 

учених пропонують дещо відмінну класифікацію. Так, на думку Д. Сурміна, «з 
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погляду методології можна виділити чотири підходи до розуміння природи 

політичної еліти: походжувальний, репутаційний, позиційно-статусний і 

функціональний» [916, с. 159]. Загалом, як вважає О. Штейнле, «… наявні 

визначення еліти можна об’єднати у два головні підходи. Перший визначає 

еліту як правлячу верхівку у суспільстві (варіанти його назви: владний, 

статусний, структурно-функціональний, аналітичний, політологічний підхід, 

лінія Моска (Ласуела, Міллса) тощо). Другий підхід під елітою розуміє кращу, 

обрану частину суспільства; людей з видатними якостями та характеристиками 

(варіанти назви: нормативний, ціннісний, меритократичний, культурологічний 

підхід, лінія Парето)» [1008, с. 62]. В. Радаєв та О. Шкаратан умовно поділяють 

її на владну й меритократичну. До першої групи зараховують тих, «… хто 

володіє в даному суспільстві вирішальною владою», а до другої – «… хто 

володіє якимись особливими достоїнствами й особистими якостями», 

незалежно від того, мають вони доступ до влади, чи ні [747, с. 133]. Не важко 

помітити, що запропонована ними класифікація істотно не різниться від 

домінуючих в елітології підходів до з’ясування сутності політичної еліти. 

Оскільки меритократичний підхід передбачає, що особи, котрі 

претендують на елітність, повинні мати певні чесноти чи якості, то, на наш 

погляд, він має сенс вважатися закономірним і цілком логічним критерієм. 

Трактування ж еліти через владний (статусно-функціональний) підхід викликає 

щонайменше сумніви: отже, «володіти вирішальною владою» у суспільстві 

можна без наявності тих чи інших здібностей, заслуг, достоїнств і т. п. У свій 

час видатний російський філософ І. Ільїн з цього приводу зауважував: «Звідкіля 

ця впевненість, що державна справа настільки елементарна, проста, 

загальнодоступна, легко осяжна, що для неї не потрібно жодних кваліфікацій, 

ні розумових, ні моральних, ні політичних? Швець тривалий час навчається 

чоботарській справі, а в політиці політична підготовка начебто не потрібна. 

Гончар без уміння нічого не вартий; а в державних справах начебто розуміється 

перший зустрічний…» [495, с. 7]. У зв’язку з цим постає ряд питань, зокрема, 

на яких підставах зараховувати таку групу людей до категорії «еліти» 
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(кращих)? Наскільки є коректним ставити на один щабель особу, наділену 

талантами, й особу, позбавлену їх, або за посередніх здібностей? Чи можливо 

сам факт наявності у них владних повноважень уже апріорі засвідчує їхню 

приналежність до еліти? У цьому аспекті показовим є обмін репліками між 

В. Пазенюком і Л. Шклярем під час роботи «круглого столу» «Еліта та 

соціальна зміна» (березень 1996 р.) в Інституті соціології НАН України 

стосовно аспектів, що обумовлюють змістове розмежування понять 

«бюрократія» та «еліта». Так, В. Пазенюк у відповідь на твердження Л. Шкляра, 

що «бюрократія» – «управлінська еліта», зауважив: «Тоді які ж якісні ознаки 

еліти? Будь-яку коняку загнали в стайню, написала «еліта», і …» [482, с. 222]. 

Можливо наведений приклад «коняки» був навіяний науковцю «знаменитим» 

вчинком імператора Калігули, котрий улюбленого коня Інцитата спочатку 

призначив сенатором, а пізніше хотів домогтися обрання на посаду консула.    

Подібний оціночний критерій у розумінні сутності поняття «еліта» 

наближений до його трактування американським політологом Г. Лассуеллом, за 

яким еліта – це «вищий панівний клас» суспільства, «безпосередньо задіяний у 

політичному процесі», і такий, що наділений «найбільшою владою» і має 

«доступ до матеріальних благ і послуг». До складу правлячої еліти вчений 

відносив 5 груп осіб, включаючи екс-чиновників, опозиціонерів, лояльних до 

існуючого режиму, і членів сімей, наділених владою персон [295; 586, с. 30–31; 

1222]. Послуговуючись таким визначенням, дослідники в переважній більшості 

випадків не враховують аргументовану критику американського соціолога 

Дж. Сарторі. «Лассуеллу, я вважаю, – зауважував він, – більше ніж комусь 

іншому термін «еліта» зобов’язаний своїм утвердженням в якості 

загальноприйнятої категорії, яка застосовується при обговоренні конструкції, 

яку ми слідом за ним стали називати «моделлю правлячої еліти». Лассуелл, 

одначе, сприйняв у Парети слово, але не поняття. Якісна коннотація терміну 

«еліта» у Лассуелла зникає» [764, с. 82]. Детальний аналіз дозволив зробити 

автору наступний висновок: «…таким чином, прихований смисл, який 

неминуче криє в собі лассуеллівський підхід, полягає у кінцевому підсумку в 



72 
 

тому, що цей підхід або безпідставно наділяє ціннісним достоїнством еліти 

всяку владну структуру, яка тільки існує, або обезцінює все те у ній, що може 

таким достоїнством володіти, або, врешті-решт, суміщати у «нечестивому 

союзі» те й інше» [764, с. 87].  

Ціннісні достоїнства еліти зазвичай ігнорують українські політологи. 

Однозначно висловився щодо цього Б. Кухта: «… ціннісний підхід – це чистої 

води ідеалізм, практично він майже недосяжний» [598, с. 192]. За твердженням 

П. Шляхтуна, ціннісний підхід «… видає бажане за дійсне, ідеалізуючи 

політиків як особистостей», тому «… більш реалістичним, – на його погляд, – є 

функціональний підхід, який робить наголос не на якихось особливих якостях 

політичної еліти, а на її особливому місці в системі суспільного поділу праці, 

завдяки якому вона виступає як окрема соціальна група» [1007, с. 449].  

Визначаючи останній як панівний «у політології і соціології у трактуванні 

поняття «політична еліта»», В. Фесенко підкреслив, що політичною елітою 

вважають суспільну меншість, яка відіграє «ключову (позитивну чи негативну) 

роль у виробленні і реалізації стратегічних рішень у процесі функціонування і 

розвитку суспільства [952, с. 117]. Принагідно зазначимо, що, починаючи 

дослідження задекларованої проблеми, автор дисертації також перебував під 

впливом таких поглядів [830; 842; 856; 860; 863].  

Прибічники структурно-функціонального підходу, як правило, не беруть 

до уваги ані спостереження Дж. Сарторі, ані сентенцій здавна відомих 

інтелектуалів. Про продуктивність, як базовий підмурок політичної діяльності, 

порушував питання ще Н. Макіавеллі: «Вчинки всіх людей, особливо 

володарів, … оцінюють у залежності від результату…» [627, с. 83]. Англійські 

автори словників XVI – XVII ст. (Т. Еліот, Т. Нортон, Г. Булінгер та ін.), 

наводячи термін «аристократія», як неодмінний атрибут підкреслювали 

важливість «суспільно-корисних діянь і вчинків» для її представників [943,               

с. 8–13]. Варто згадати й вислів Г. Сковороди: «Ранг носить может всяк, но дело 

действительно делает один тот, кто природный. Дело и без ранга делом, но ранг 

без дела ничто, а дело без бога» [779, с. 226]. Не враховується й зауваження 
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відомого елітолога Г. Моски, що «… не стільки знання саме по собі володіє 

політичною цінністю, скільки його практичне застосування на благо влади і 

держави…». Відповідно автор наполягав на важливості оволодіння правлячою 

групою «мистецтвом управління» [666, с. 192–193]. 

У цьому відношенні помітне значення має запропонована В. Парето 

відповідна шкала оцінки здібностей окремо взятої особи. «Отже, уявімо, – 

зазначав він, – що в кожній сфері людської діяльності кожному індивіду 

надається індекс його здібностей, на зразок екзаменаційних оцінок. Наприклад, 

найкращому спеціалістові надається індекс 10, такому, якому не вдається 

отримати жодного клієнта – 1 і, врешті, кретину – 0. Тому, хто зміг нажити 

мільйони (неважливо, чесно чи ні) – 10, хто заробляє тисячі лір – 6, тому хто 

ледве не помирає з голоду – 1, а тому, хто знаходиться у притулку для жебраків 

– 0. Таким чином, ми сформуємо клас тих, хто має найбільш високі індекси у 

своїй сфері діяльності, який ми назвемо добірним класом, елітою (elite)» [701,   

с. 439]. На наш погляд, автор дещо ідеалізовано підійшов до визначення 

якісних показників здібностей тих, кого зараховував до еліти. Особливо це 

стосується політичної сфери діяльності. Адже важко припустити, що особи, 

задіяні в ній, упродовж тривалого часу стабільно можуть демонструвати лише 

«найбільш високі індекси» своєї результативності (хіба що за окремими 

винятками). Тож схильні вважати, що до «еліти» необхідно зараховувати не 

лише тих, хто умовно отримує найвищий 10-й бал, але й тих, чий доробок 

оцінюється у 8-9 балів. Відзначимо також, що оцінювання політичної 

діяльності має бути винятково узагальнювальним (підсумковим), включаючи й 

прорахунки.  

Не можна не брати до уваги й зауваження мислителя Хосе Ортеги-і-

Гасета, що «у суспільстві існують процеси, чинності й функції найрозмаїтішого 

порядку, які саме своєю природою особливі і яких тому, без особливого ж 

хисту, не можна добре виконувати. Наприклад, певні насолоди мистецького й 

витонченого характеру, чи пак функції влади і політичного розсуду у 

громадянських питаннях» [965, с. 19]. Варто прислухатися і до спостережень 
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німецького соціолога П. Дрейцеля, котрий не вважав, «… що вплив і влада 

можуть бути центральними категоріями при вивченні еліт… Типовим для еліти 

є не влада, не вплив, а продуктивність, «продуктивність знання», яка 

призводить до «визнаного успіху»» [675, с. 113–117]. Власне на якісних 

показниках діяльності правлячої меншості акцентував увагу й Н. Бєрдяєв. 

«Якщо порушена справжня ієрархія й знищена справжня аристократія (тобто 

еліта – В. С.), – підкреслював він, – то з’являються псевдоієрархії й 

утворюється псевдоаристократія. Купка шахраїв й убивць з покидьків 

суспільства можуть створити лжеаристократію й представити ієрархічну основу 

в устрої суспільства» [304, с. 138].  

Видається вельми доречною критика М. Афанасьєвим позиції тих 

науковців, котрі, вживаючи термін «правляча еліта», «… зазвичай роблять 

застереження (знову ж таки посилаючись на прийняту у соціальних науках 

практику), що воно не несе оціночного смислу і лише констатує наявність 

правлячої меншості, яка завжди є в суспільстві. Але ж тоді слово «еліта» 

виступає по-суті справи просто синонімом «правлячого прошарку» чи 

«панівного класу» (і до нього слід віднести висловлені вище претензії). 

Внаслідок чого питання: чи є ось ця володарююча меншість елітою чи ні? – 

втрачає смисл. А запитати, між іншим хочеться… Це інтуїтивне прагнення 

обумовлене самою етимологією слова «еліта». Таке неспівпадіння етимології 

звичайного застосування терміну варте уваги. Видається вельми незручним 

вживати слово, значення якого безпосередньо пов’язане з оцінкою і всякий раз 

при цьому застерігатися, що вживається воно не в оцінювальному смислі» [290, 

с. 256]. Якоюсь мірою суголосною з наведеною цитатою є констатація 

політологом П. Карабущенком того факту, що «роль посередності у політичній 

еліті настільки велика, що в деяких елітологів склалося тверде переконання, що 

те, що традиційно називається «політичною елітою», насправді не є елітою» 

[505, с. 132]. 

Свого часу В. Липинський неодноразово наголошував на тому, що еліта 

(за його означенням, – «національна аристократія») визначається не стільки 



75 
 

владними ресурсами, скільки плідною («будуючою», «об’єднуючою») 

діяльністю на користь нації та держави (є «організаторами, правителями і 

керманичами нації», спроможними до «»державного думання» й «державного 

ділання», «громадської творчости, до проводу, до зв’язаного з ним риску, до 

жертви для громади, до влади і до сили…»)» [613, с. 36–83, 123–187; 616, с. 10–

15]. Він не випадково підкреслював, що успіхи Б. Хмельницького в розбудові 

держави зумовлювалися його спроможністю «витворити з найкращих людей 

України аристократичний клас, який жертвою крови й життя себе з істнуванням 

держави української зв’язав» [615, с. 166]. На переконання Д. Донцова, «еліта» 

(«правляча», «провідна каста») може успішно виконувати своє політичне 

призначення лише тоді, коли володіє «мудрістю», «творчою енергією», дбає 

про суспільство, а не «про привату» й прагне «лише до загального добра». 

«Кермують – добре – тільки луччі, луччі не через вибір, мандат, і не через 

багаство, – підкреслював він, – лише своїми прикметами духа, передусім – 

мудрістю» [466, с. 94–129]. Відповідно елітою можуть вважатися особи, 

наділені відповідними талантами, а не ті, які обіймають владні посади, не 

маючи управлінських якостей. Останню категорію Д. Донцов називав 

«плебейською елітою», зазначаючи, що у які б вони «пишні шати не 

вбиралися», «на які б курульні крісла й трони не сідали, на яких прем’єрських 

фотелях не знаходили б собі місця, … – ніколи з них не виходили ні Наполеони, 

ні Бісмарки, ні Пітти, ні Рішельє, ні Клемансо, ні Мерсіє, ні Вишенські, ні 

Петри Могили, ні Хмельницькі, ні Київські Іларіони» [466, с. 138–139]. 

Наведені зауваження перегукуються з думкою П. Карабущенка, що «еліта – це 

перевага в якості», яка «вимірюється не її індексом цитування у ЗМІ, а рівнем її 

професіоналізму…» [508, с. 50–51]. Подібний підтекст свого часу зауважив і                

П. Сорокін. «Історія, – підкреслював він, – «терпить» хижацькі, жорстокі, 

цинічні уряди, але до пори до часу, поки вони сильні, поки вони хочуть і 

знають, як управляти державою (виділено нами – В. С.)» [822, с. 291]. 

Отже, політичну діяльність владної меншості слід оцінювати тільки за 

досягнутими нею результатами, а її представники мають бути фахівцями 
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«достатньо високого рівня». В іншому випадку ці «носії влади» не можуть 

вважатися елітою. Саме здібності й уміння політиків та управлінців, котрі в 

кінцевому результаті домагаються якісних показників, мусять слугувати тим 

мірилом, з яким слід підходити до означення сутності політичної еліти. 

Низький коефіцієнт діяльності свідчить про їхню приналежність до «владної 

меншості», але аж ніяк не до «елітної структури» чи «елітної меншості». З 

такого ракурсу цілком слушним виглядає поставлене Дж. Сарторі запитання: 

«… чому потрібно говорити «еліта», зовсім не маючи на увазі того, що цей 

термін означає, тобто виражає в силу своєї семантичної значимості? Далі, якщо 

«еліта» вже не вказує на якісні риси (хист, компетентність, талант), то який же 

термін ми вживемо, якщо ці характеристики будуть матися на увазі?» [764,             

с. 82]. 

Дослідники неодноразово намагалися пояснити той очевидний факт, чому 

ціннісна складова сутнісного навантаження поняття «еліта» свідомо 

залишається поза увагою фахового загалу. Зокрема, Г. Ашін спробував 

аргументувати це тим, що «на питання, хто править суспільством, елітарист 

ціннісної орієнтації може дати відповідь: мудрі, далекоглядні, найдостойніші. 

Проте будь-яке емпіричне дослідження правлячих груп… з легкістю спростовує 

таке твердження, бо покаже, що занадто часто це – жорстокі, цинічні, 

корумповані, користолюбні, владолюбні, котрі не цураються жодних засобів 

для досягнення своєї мети, особи» [294, с. 236]. Тобто, реалії виглядають таким 

чином, що теоретично побудований на каркасі моральних якостей ціннісний 

підхід практично не знаходить достатнього підкріплення політичною 

емпірикою [291, с. 127–129]. І все ж ціннісний аспект у з’ясуванні змісту 

поняття «еліта» легковажити не варто. Адже як відзначав Дж. Сарторі, «при 

відсутності ціннісних конотацій ми одержуємо ціннісний вакуум; а коли 

позитивне слово інвертується в негативне, ми залишаємося з лексикою, яка 

лише упередження й може виражати. Врешті-решт справа обертається тим, що 

реальність, за відсутності придатних до відповідного вживання слів, 

залишається аксіологічно несприйнятою. З цієї хибної водоверті неможливо 
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вирватися, якщо знову не внести до обігу (tothefore) аксіологічний елемент, що, 

в свою чергу, можна здійснити, лише відновивши мову, яка його виражає» [764, 

с. 85]. Де-факто вчений, на думку М. Афанасьєва, «пропонує повернути 

концепту ціннісний вимір, який дозволяє вловлювати протиріччя між елітними 

якостями і владними позицями…» [290, с. 257]. 

На наш погляд, пріоритетним у виокремленні політичної еліти з 

правлячого класу слід вважати не її морально-етичні цінності, а успішне 

(«продуктивне») розв’язання існуючих проблем життя суспільства й 

функціонування державних інституцій. Саме в цьому вбачаємо «ціннісні 

конотації», що дозволяють уникнути «ціннісного вакууму» у трактуванні змісту 

самого поняття. Відповідно вважаємо за можливе запропонувати у з’ясуванні 

його семантичної навантаженості інший підхід, умовно названий 

аксіомеритократичним (ціннісно-владодостойним – від. грец. аƹia– цінність, 

лат. meritus– достойний, гідний і грец. kpamoç– влада, правління). Оскільки в 

опублікованих дисертантом роботах він уже характеризувався детально [834; 

841; 850; 856–858; 869], відзначимо найголовніше: його застосування дає 

підстави зараховувати до політичної еліти правлячу верхівку не тому, що вона 

формально виконує свої управлінські обов’язки чи відзначається «духовним 

аристократизмом», а лише на підставі ефективного (якісного) виконання нею 

владних функцій, а відповідно творення й реалізації політичних цінностей. 

Водночас відкривається можливість відновити «оцінювальний смисл» 

етимології дефініції «еліта», на чому справедливо акцентували увагу 

М. Афанасьєв, П. Карабущенко, В. Парето, Дж. Сарторі, П. Сорокін й ін. 

автори. 

Разом з тим запропонований нами підхід позбавлений 

«моралізаторських» сентенцій, адже, як це не прикро відзначати, 

загальноприйняті етичні норми поведінки (чесність, благородство, доброта, 

милосердя, чуйність, порядність, прощення ворогів і т. д.) у лабіринтах 

політичних баталій часто перетворюються на фактори потенційних невдач і 

поразок, тоді як для реалізації політичних планів носії влади нерідко вдаються 
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до застосування «своєї спритності, цинізму, пристосуванства, демагогії, 

хитрості, підступу…» [291, с. 127]. Подібний контекст переконливо ілюструють 

положення праць М. Вебера, який вважав головним засобом політики 

насильство [331, с. 182; 187–188]. «Жодна у світі етика, – зауважував 

мислитель, – не може ігнорувати того факту, що досягнення «гарної» мети у 

багатьох випадках пов’язане з необхідністю примиритися з використанням 

морально сумнівних чи принаймні небезпечних засобів та з можливістю і навіть 

ймовірністю негативних побічних наслідків; і жодна у світі етика не може 

сказати, коли і в якому обсязі «гарна» мета «освячує» етично сумнівні засоби та 

побічні наслідки» [331, с. 181]. Парадоксальність політичної діяльності і 

полягає в тому, що причетність до «брудних» справ може обертатися добром 

для суспільства загалом, а «духовний аристократизм» і високоморальність – 

гальмом у його розвитку. Відповідно найголовнішою ознакою елітності, на 

наше переконання, виступають такі дії (моральні/аморальні) політичного 

керівництва, які у процесі виконання функціональних обов’язків створюють 

сприятливі умови для розвитку суспільства, нації (етносу), держави, 

розв’язання накопичених у них проблем. 

Цілком логічно постає питання: чи існують науково обґрунтовані 

підстави відносити козацьку старшину революційної доби до політичної еліти 

Української держави ранньомодерного часу? Абсолютна більшість істориків, 

обираючи (свідомо чи ні) статусно-функціональний підхід, констатує наявність 

і функціонування цього владного прошарку. Ймовірно тут спрацьовує певний 

мислений стереотип, адже на сьогодні переконливо доведено, що вже в перші 

роки революції сформувалася держава, очолювана козацькою старшиною. 

Діяли органи влади, уряд проводив внутрішню і зовнішню політику, 

відбувалося становлення нової моделі суспільства, функціонувала своя судова 

система, виник власний адміністративно-територіальний устрій, утворилася 

армія тощо. А згідно статусно-функціонального підходу, прошарок, котрий має 

владу і володарює, і є політичною елітою. Як на наш погляд, український 

елітогенез у роки революції був незмірно складнішим процесом, ніж це постає з 
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історіографії [837; 841; 854]. Адже обов’язково необхідно розрізняти                       

«… спроможних управляти державою і тих, хто управляє, не будучи до цього 

спроможним» [628, с. 125]. 

У зв’язку з цим постає запитання: наскільки якісно виконувала козацька 

старшина владні повноваження, а відтак чи може вона претендувати на статус 

політичної еліти? Відповісти на нього можна, лише вдавшись до застосування 

оціночних параметрів щодо її діянь. Відомо, що в історіографії вони 

представлені досить суперечливо. Не зупиняючись на позитивних оцінках (про 

них часто згадується), торкнемося критичних зауваг істориків. Зокрема, 

М. Костомаров, висвітлюючи внутрішньополітичне становище України в 

першій половині 60-х рр. XVII ст., дав йому, здавалося б, вичерпну 

характеристику: «Справа Малої Русі програвалася. Неуспіх і безкінечні невдачі 

виснажили надії, позбавляли віри, відхиляли від мети, збуджували думку про її 

недосяжність, від чого втрачалися воля і терпець, вичерпувалася любов до 

вітчизни, до суспільного добра; подвиги самовідданості виявлялися 

безплідними і даремними. Егоїзм приватний брав гору над благородними 

поривами; занадто нестерпним ставало кожному своє домашнє горе, яке 

невикуплялося тим, за що йому піддавалися; всякий став думати про себе 

самого, тому що переконався в марності дум про всіх; душі дрібнішали, 

споганювалися; уми отуплялися під тягарем безвихідного пошуку засобів до 

порятунку; все, що вважалося раніше дорогим і святим, продавалося дешевше й 

дешевше, і героєм часу став той, хто зумів зберегти самого себе серед 

всезагальних потрясінь, вистрибнути з виру смут, втопивши інших, забезпечити 

себе за рахунок інших; чеснотою став спритний обман, доблестю – бездушне 

лиходійство, великодушність – дурістю. Так бувало завжди в історії в ті 

періоди, коли суспільство, внаслідок сильних потрясінь, не досягаючи цілей, 

які керували ним серед пережитих лихоліть, не витримувало ударів супротивної 

долі і починало вмирати і розкладатися. Така смерть розпочиналася тоді і в 

Україні, в суспільстві, яке промигнуло в історії слов’ян під іменем Війська 

Запорозького. Метою його було досягнення національної політичної 
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самобутності» [530, с. 261–262]. 

Критично оцінював діяльність Б. Хмельницького і старшини 

М. Грушевський. На його думку, «… доба Хмельницького показала себе дуже 

слабо, і Хмельницький не проявив ні своєї індивідуальности ні тих державних 

талантів, які йому приписують деякі сучасні українські державники» [428,                 

с. 1504]. Учений вважав, що «… десятиліттє Хмельниччини не було добою 

будівництва, не визначилася творчою і конструкційною ініціятивою 

державного, гетьманського осередку на полі культури – так же як у справах 

економіки, кольонізації, господарства» [428, с. 1504]. Зокрема, «… в сфері 

державної політики величатись Хмельниччині трудно – не вважаючи що в її 

державнім осередку не бракувало ні розумних голів ні блискучих ідей. 

Пояснюю се собі, по перше, недостачею ясного політичного пляну, державної 

ідеї, політичного проводу – відсутністю хазяїна політики, так би сказати. Не 

був хазяїном Хмельницький, і не було взагалі хазяїна. Ріжні настрої й орієнтації 

стрічались і перехрещувались, боролись і навзаєм нейтралізувались. Та купка 

«бувших людей Річипосполитої», до котрої належав і сам гетьман і його 

найближчі товариші з повстання, що мали найбільший вплив на справу, – може 

найменше були здатні творити новий державний лад» [428, с. 1500]. Чимало 

недоліків у діяльності гетьманів і старшин констатованої в працях інших 

дослідників (В. Брехуненка, В. Газіна, В. Герасимчука, В. Горобця, 

Я. Дашкевича,Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, В. Липинського, Ю. Мицика, 

А. Перналя, Н. Полонської-Василенко, Н. Савчук, В. Смолія, В. С. Степанкова, 

О. Струкевича, Т. Таїрової-Яковлевої, Т. Чухліба та ін.).  

І все ж зазначимо, що не всі вони вирізняються аргументованістю. Не 

завжди прорахунки гетьманів і старшин зумовлювалися відсутністю у них 

політичних здібностей, а допускалися під тиском вкрай несприятливих 

внутрішніх і зовнішніх обставин. Політологи слушно звертають увагу на таке 

поняття, як «час влади», що означає «період діяльного функціонування даної 

влади, того чи іншого владного органу (особи)… У власне часовій 

характеристиці тієї чи іншої влади (влад) мова, як правило, йде про епохи, 
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етапи, періоди, цикли, фази, рубежі влади» [964, с. 103]. Історичний час, у 

якому відбувалася революція, відзначався неймовірними складнощами. На  

1648 р. не існувало української (руської) політичної еліти – українські знать і 

шляхта, полонізуючись, відмовилися від ідеї відновлення національного 

державно-політичного життя й разом з польсько-литовською шляхтою 

складали єдиний елітарний прошарок Речі Посполитої. Тому формування 

української політичної еліти на основі козацької станової еліти відбувалося в 

екстремальних умовах боротьби за незалежність, що супроводжувалася 

соціально-політичними потрясіннями, нестабільністю, кризами. За таких 

обставин цей процес характеризувався нерівномірністю: його супроводжували 

періоди піднесень і спадів, консолідації й протиборства угруповань, злетів 

політичної думки до ідеї виборення незалежності й повернення до програм 

обмеженої автономії. Не поділяючи думок О. Донченка й А. Пахарєва, що в 

«кризові періоди еліта постати не може», і її творчий потенціал, по суті, 

зводиться нанівець [482, с. 233–236], все-ж зважимо на те, що індекс якісних 

показників щодо діяльності політичної еліти «кризового періоду» неминуче 

буде нижчим відповідного індексу «стабільного періоду». 

Необхідно враховувати і винятково згубний вплив на елітогенез 

зовнішньополітичного чинника. «Фронт польський, московський і татарсько-

турецький, – підкреслював, зокрема, М. Грушевський, – не давали змоги 

українському громадянству і його політичним провідникам хоч на хвилю 

скупити увагу на своїм внутрішнім будівництві, приложити до нього засоби й 

енергію» [428, с. 1507]. Ця геополітична пастка, в якій перманентно перебувала 

Україна, не дозволяла її владній структурі сповна реалізовувати свій якісний 

політичний потенціал. Як зауважував Я. Дашкевич, «В інших стабільніших 

умовах Тетеря, при його здібностях та інтелектуальному рівні, був би видатною 

державотворчою особистістю. А так, залишився в історії України трагічною 

постаттю, бо всі політичні діячі епохи Руїни, епохи кривавої боротьби трьох 

сусідніх імперій за Україну, починаючи від самого Богдана Хмельницького, 

могли бути лише постатями трагічними» [452, с. 283]. Розмірковуючи над 



82 
 

причинами невдач планів П. Дорошенка щодо возз’єднання в єдиному 

державному організмі Правобережжя й Лівобережжя, В. Смолій та 

В. Степанков підкреслювали: «І не провина, а трагедія цієї людини в тому, що 

геополітична ситуація в Європі перешкодила об’єднати розчленовану 

кордонами територію України» [794, с. 7]. У жодному випадку не можна 

ігнорувати деструктивної ролі в цьому процесі й Великого (Степового) 

Кордону, у зоні якого виникла Українська держава. Адже істотно змінювалося 

традиційне для XV – першої половини XVII ст. співвідношення сил на його 

українському відтинку. Саме загроза втрати свого домінування у «порубіжжі» / 

«пограниччі» («фронтирі») обумовлювала українську політику кримської еліти, 

що полягала в рішучій протидії досягнення Україною державної самостійності. 

За таких вкрай несприятливих обставин коефіцієнт якісних показників 

діяльності козацької старшини не міг бути особливо високим. І все ж, 

враховуючи досягнуті результати, маємо підстави вважати українську владну 

меншість політичною елітою, але з одним важливим застереженням: процес її 

формування не завершився. На думку російського історика і політолога                 

В. Мохова, зародження і становлення еліти загалом переживає «три внутрішніх 

періоди: перетворення (хоча б на деякий час) будь-яких соціальних груп у 

правлячу силу, потім перехід у стан володарюючої сили (утримування і 

реалізація влади на постійній основі), становлення елітної групи як панівної 

сили (тобто консолідованої у прошарок, який постійно утримує владу і 

здійснює функцію панування, з одного боку, і відчуження від мас, з другого 

боку)». Після чого вже й наступає стадія розвитку еліти «на своїй власній 

основі, досягнення максимуму існуючого потенціалу можливостей» [667, с. 8]. 

Відповідно з цією класифікацією український елітогенез призупинився в 

третьому періоді. А відтак пропонуємо політичну еліту означувати як 

«мѐтаеліту» (від грецького «мѐта», що означає проміжне становище, 

перетворення, зміни, звільнення від чогось), тобто таку, що перебувала у 

завершальній фазі свого творення. Цю думку намагалися обґрунтувати 

аналізом у низці публікацій [828; 835; 837; 848; 849; 853] виявлених наступних 
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ознак елітотворення:   

 до початку революції, внаслідок «Ординації» 1638 р., сформована у 

20 –30-х рр. політична протоеліта опинилася в стані деструкції, чим було 

перервано еволюційний поступ національного елітотворення; 

 безперервні воєнні дії й втручання у внутрішні справи Української 

держави урядів сусідніх країн стали головною перешкодою в реалізації 

державної ідеї й досягненні внутрішньополітичної стабілізації; 

 представники різних соціальних груп, котрі потрапляли до складу 

правлячої верхівки, внаслідок перманентного її оновлення й існуючих 

суперечностей не встигали консолідуватися в окремий прошарок, згуртований 

єдиними політичними цінностями і самоусвідомленням свого призначення; 

 соціальні, групові й приватні інтереси часто домінували над 

національно-державними, через що державна ідея не стала для більшості з 

старшин об’єднавчим стрижнем; 

 наявність у значної частини еліти «комплексу бездержавного 

підданого» [322, с. 180] спонукала її час від часу відмовлятися від рішучої 

боротьби за незалежність, проявляти надмірну поступливість в обстоюванні 

національно-державних інтересів.  

Отже, в контексті запропонованого аксіомеритократичного підходу  

вживання поняття «політична еліта» відносно визначення статусу козацької 

старшини в період революції є правомірним. Однак міра співвіднесення успіхів 

та невдач у її діяльності засвідчує незавершеність процесу її формування, 

внаслідок чого маємо підстави розглядати владну структуру Української 

ранньомодерної держави мѐтаелітою.    

 

2.2. Специфіка козацького елітотворення. Становлення української 

політичної протоеліти    

Однією з найскладніших і водночас найменш досліджених у соціально-

політичній історії України другої половини XVI – першої половини XVII ст. 

залишається проблема виділення із козацького середовища елітарного 
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прошарку та еволюції його в політичну еліту перехідного рівня, попри те, що 

деяких аспектів цього процесу науковці вже торкалися (М. Антонович, 

О. Апанович, В. Балушок та ін. [282; 285. С. 48–65; 300, с. 222–261; 314; 322,             

с. 23–72; 342; 343; 345; 347; 378, с. 97–355; 415; 423–425; 462–464; 497; 533; 

534; 541; 574; 590–592; 607; 611; 643; 685, с. 259–283; 735; 750; 756; 766–769; 

808; 896; 898; 969; 970; 1004, с. 160–201; 1031; 1041; 1042; 1045; 1076; 1077; 

1081; 1084; 1098; 1099; 1100, s. 65–253; 1179; 1181]). Зважаючи на досить 

детальне висвітлення у їх працях тих чинників, що впливали на організаційне 

оформлення козацького стану, вчергове зупинятися на цьому питанні навряд чи 

доцільно. Відзначимо лише важливе значення появи «двох козацьких центрів – 

Запоріжжя й волості», чим, власне, «був запущений процес поділу українського 

козацтва на городових й запорізьких козаків…» [314, с. 171]. Саме це й 

обумовило відмінності у формуванні засад їхніх політичних субкультур, 

вектори яких з початком революції 1648 р. почали суттєво відрізнятися. 

У зв’язку з цим важливо з’ясувати час, коли військово-здобичницькі 

загони козаків почали трансформуватися у соціальну страту з власною 

системою устремлінь, бажань, нормативів поведінки та ідейних переконань 

[643, с. 160]. Окремі історики своєрідним «Рубіконом» у розвитку козацтва й 

формування «ментально-світоглядної» серцевини його духовних цінностей 

вважають середину XVI ст. [325, с. 126; 342, с. 140; 423, с. 141; 1019, с. 68]. 

Однак не слід недооцінювати й ролі якісних моральних надбань козаків і їхніх 

старшин, що походять ще з першої половини XVI ст. Саме тоді «українське 

козацтво в своєму побуті та діяльності цілком усвідомлено керувалося такими 

громадянськими цінностями, як свобода, рівність, братерство, боротьба з 

невірними, визволення християнських невільників, захист немічних тощо» 

[643, с. 161]. Адже з 20-х рр. XVI ст. воно залучається (разом із боярами – 

представниками військово-служилого прошарку) до боротьби з татарами, 

захищаючи від їхніх нападів українські землі [117, с. 298–301; 206, с. 44–58; 

423, с. 95–102; 541, с. 13–16; 971, с. 124–130; 1099, s. 181–182], у якій почали 

виковуватися його «рицарські» (поняття «рицар» і «лицар» вживаємо як 
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тотожні за змістом  з тією відмінністю, що слово «рицар» використовуємо у 

наведених цитатах з джерел чи дослівно запозиченого у них) якості [117,            

с. 298–301; 349, с. 320–326; 607, с. 33–34; 611, с. 11–35; 967, с. 203–212; 970,                

с. 158–163; 971]. На думку Д. Вирського, козацтво упродовж тривалого часу 

сприймалося «польським суспільством» як дуже локальне явище – притаманне 

переважно прикордонному Подільському воєводству» [349, с. 319]. Насправді 

уже в 20 – 30-х рр. «географією розселення козацтва» була Київська земля і 

його чисельність «як уже постійної соціальної групи становила приблизно 2 

тисячі» осіб [971, с. 129–133]. Так в українській частині Великого (Східного) 

Кордону Європи, де неподільно панувало Кримське ханство, з’явилася нова 

соціально-мілітарна потуга, якій судилося трансформуватися в роки революції 

у провідний стан українського суспільства. Не виключаємо, що саме умови 

порубіжжя відігравали визначальну роль у формуванні засад соціальної 

самоорганізації, військового вишколу та «рицарських» цінностей козацтва [314, 

с. 7–90; 320; 323; 335, с. 38–79, 211–298; 456; 606; 738; 972; 1259]. 

Із 60 – 70-х рр. XVI ст. традиція утверджувати себе в лицарських 

привілеях, що почала поширюватися під впливом бояр, котрі, втративши 

привілейоване становище (їх де-юре в Польщі не визнали за шляхту), масово 

інтегрувалися до козацької громади, набула незворотного характеру. На думку 

П. Куліша, їх наплив змінив «суспільний зміст» козацтва [590, с. 169–170], 

котре почало добиватися входження до соціальних еліт – себто визнання 

власних рицарських прав [314, с. 276; 607, с. 33–35; 1254, с. 10]. Важливим 

кроком на цьому шляху також стали «реформи» короля Зигмунта ІІ Августа 

1572 р. та С. Баторія 1578 р. Унаслідок цього у 80-х рр. його «рицарський» 

статус почала визнавати частина шляхти. У 90-х рр. воно вже однозначно 

трактувало себе «рицарством запорозьким», «рицарством Війська 

Запорозького», зрештою, домігшись визнання рицарського достоїнства 

Зигмунтом ІІІ (серпень 1600 р.) [131, с. 48, 56–61, 79–116; 319, с. 9]. 

Творення козацької еліти, відбувалося винятково на меритократичних 

засадах. Зокрема, цей факт підкреслював Д. Яворницький. «Ні знатність роду, 



86 
 

ні станове походження, ні старшинство років, – зазначив він, – не мали в Січі 

жодного значення: одні особисті достоїнства, тобто хоробрість, досвід, розум, 

кмітливість бралися в розрахунок» [1041, с. 150]. Як зауважував 

О. Однороженко, «особа, що прагла посісти привілейоване місце в 

запорозькому суспільстві, мала скласти податок кров’ю в обороні Вольностей 

Війська Запорозького та відповідати низці критеріїв, основними серед яких 

були військова вправність, рицарська доблесть та виконання своєрідного 

козацького кодексу честі, що ґрунтувався на такому понятті, як побратимство» 

[685, с. 272]. Воднораз засади козацького елітотворення істотно девальвувалися 

демократичними механізмами функціонування самоврядування Війська 

Запорозького у формі прямого волевиявлення, які позбавляли старшину 

вирішального владного ресурсу [581, с. 158]. За свідченням Г. Боплана, 

«гетьмани дуже строгі, але нічого не чинять без військової ради» [113, с. 67]. 

З’ясовано: «… центральне місце в системі демократичних громадянських 

цінностей запорозької спільноти посідало поняття колективної волі» [769,                 

с. 109]. Іншими словами, «маса» була «вихідною точкою і джерелом всякої 

влади» [750, с. 38–39]. Автор першої дисертації про козаків, захищеної у 

Лейпцігу 1684 р., німець Йоган-Йоахім Мюллер підкреслював, що «шаноба 

несподівано й неочікувано для самого вождя (гетьмана. – В. С.) зникає часто з 

самим життям, коли за примхою мінливого натовпу (виділено нами. – В. С.), 

або за рішенням правління, яке він очолював його страчують» [139, с. 76]. 

В історичній літературі продовжує переважати позитивна оцінка 

«козацької демократії», хоча, як зауважував В. Щербак, надмірна ідеалізація 

«демократичних засад» Січі є навряд чи виправданою [1029, с. 4]. Водночас 

майже не зауважено негативний вплив козацького демократизму на процес 

елітотворення. Однак саме його безроздільність спричинювала прояви 

охлократичних настроїв і дій, породжувала свавілля мас, перешкоджала 

консолідації різних груп козацтва (січового, городового, реєстрового) та його 

старшин. Через засилля демократії старшині не вдавалося упродовж першої 

половини XVII ст. витворити централізований сегмент урядування. Не слід 
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недооцінювати й деструктивної ролі в анархізації суспільства і таких 

породжених фронтиром рис ментальності, як культ свободи та непідлеглості 

владі собі подібних; комплекс «підданства» чужоземному монарху (насамперед 

польському королю, на користь якого виконували «рицарську» службу як 

піддані чи найманці). 

Починаючи з виступу 1591–1596 рр., окреслилася тенденція творення 

козацтвом на волості відмінної від існуючої у Короні Польській моделі владних 

інституцій. Зокрема, за даними королівського універсалу (січень 1593 р.), 

козаки «як шляхетського, так і міського стану людей до віддання собі присяги і 

послушенства примушують…» [106, с. 45]. 10 вересня 1595 р. гетьман                        

Г. Лобода наказав схопити кунянського й колодинського війтів та окремих 

мешканців цих містечок (за «морды и зелживост», вчинені козакам у 

Жорнищах) й відіслати до нього [131, с. 82–83; 612, с. 154]. Такі акції 

засвідчували наміри старшини «позбутися опіки представників місцевих 

управлінських ланок…» [114, с. 425]. Говорячи про зародження у 

старшинському колі нових політичних цінностей, не можна оминути увагою 

проект реформування Війська Запорозького («Кондиції» 1596 р. С. Наливайка 

[205, с. 38–39]. Аналізуючи його зміст, П. Сас зауважив намір гетьмана 

здійснити докорінні зміни у системі фундаментальних підвалин козацького 

устрою: замінити його «демократичні засади» «автократичною» моделлю «з 

сильною гетьманською владою» й домогтися «станової політичної 

відособленості козацтва» [769, с. 234, 237]. У чомусь запропонована 

організаційна структура нагадує військову громаду секеїв в Угорщині й 

Трансильванії XVI – XVIІ ст., була прикладом т. зв. «колективного 

дворянства», надаючи можливість своїм членам користуватися дворянськими 

привілеями лише у межах визначеної території й привілейованої корпорації» 

[442, с. 190–191; 605, с. 111; 609, с. 182–189]. Ймовірно даний проект гетьмана 

став відображенням відповідних настроїв частини старшини, на що звернув 

увагу В. Шевчук [1004, с. 174–176]. Опосередкованим свідченням їх існування 

слугує задум (1596 р.) католицького єпископа (українця за походженням)                 
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Й. Верещинського, котрий добре орієнтувався в політичних настроях 

козацького проводу, витворення на «Задніпров’ї», очолюваного князем, 

автономного державного утворення ВЗ. Його південні кордони мали сягати 

Переяслава і Лубен, а північні – білоруських Радомля і Мстислава. Відповідно 

12 сформованих на цих теренах полків перетворювалися в адміністративно-

територіальні одиниці [205, с. 29; 607, с. 181–182; 769, с. 270–271]. На думку  

М. Антоновича, козаки тут «мали створити самостійну державну організацію у 

васальній залежності від Польщі» [282, с. 56].  

Кінець XVI – перші десятиріччя XVII ст. стали важливим періодом у 

процесі еволюції старшини в козацьку еліту, оскільки виконувані нею функції 

виходили за межі типових військових проводирів. Саме в час повстання 1591– 

1596 рр. розпочалося «опосполичення» («оселянення») козацтва, на що звернув 

увагу С. Леп’явко [607, с. 156–157]. Це явище зародилося на основі  масового 

влиття до козацьких лав міщан і селян, що в умовах потужної колонізації 

південних і східних регіонів призводило як до швидкого зростання чисельності 

товариства, так і невпинного розширення території під юрисдикцією старшини. 

Своєю зоною осілості Військо Запорозьке розглядало Подніпров’я (від 

Могилева до гирла Дніпра), називаючи цю територію Україною [131, с. 132; 

314, с. 316–317]. Водночас означений процес мав ще один вимір. Тисячі 

посполитих, потрапляючи до ВЗ, зазнавали «олицарствення», набуваючи не 

лише військового вишколу, але вбираючи в себе елементи лицарської культури 

та відкриваючи нові ціннісні горизонти [642, с. 105]. 

Феномен масового покозачення селян і міщан був породжений як 

потужним інстинктом свободи (добре відомо, що у фронтирі насамперед 

пошановувалися «свобода», «сміливість» і «сила» [507, с. 95–99]), так і 

привабливістю «козацьких прав» та «вольностей». Як справедливо зауважувала 

О. Компан, «воістину козацтво більшою мірою, ніж будь-хто до нього, 

опустило ідею свободи з небес на землю» [526, с. 184]. У свідомості 

посполитих утверджувалося «… уявлення про козака як людину, вільну від 

будь-яких обов’язків перед паном і державою (крім військового), але яка 
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користувалася особливими імунітетними правами (особиста свобода, право на 

володіння землею, своя юрисдикція тощо) [808, с. 68]. Маємо цінне свідчення 

анонімного автора трактату «Способи і запобігання, (як) має бути Військо 

Запорозьке вгамоване…» (1621–1622 рр.) про масове залучення старшинами 

«хлопів від плугів» до ВЗ, котрих відразу ж звільняли «від панських робіт». 

Застерігаючи від того, що якщо цей процес не призупинити, то «за короткий 

час вся Україна обернеться у козацтво…», автор зробив цікаве спостереження: 

покозачені посполиті вважали себе рівними шляхті [174, с. 457, 460].                         

Я. Собеський в «Історії Хотинського походу 1621» (1646 р.) також 

підкреслював, що «втікачі з руських провінцій, кидаючи плуг і ремесла, 

збільшували собою їхні (козацькі – В. С.) лави» [142, с. 95].  

Створення старшиною владних інституцій Війська Запорозького вельми 

непокоїло річпосполитську еліту. 1609 р. сейм прийняв ухвалу «Про козаків 

запорозьких», у якій наголошувалося, що вони «не тільки не признають власти 

старост наших і панів своїх, але мають своїх гетьманів і иньшу форму своєї 

справедливости …» [423, с. 330]. Набуває великого поширення практика 

обрання полковниками (а не призначення! – В. С.) по містах і селах отаманів 

[174, с. 458]. Тому сейм 1613 р. ухвалив позбавити «самовільно обраних 

козаками суддів і старшин» владних і судових функцій [261, s. 122; 486, с. 133]. 

Однак вжиті урядом заходи, спрямовані на призупинення перетікання реальної 

влади до запорозької старшини, виявилися малоефективними. І вже 1616 р. 

з’являються скарги на козаків, зміст яких зводився до того, що вони «наче 

створюють у великій Республіці іншу Республіку…» [136, с. 174; 174, с. 458], 

обравши при цьому взірець «Швейцарської Республіки» [767, с. 109]. Де-факто 

відбувалося формування старшиною «державного організму», який П. Сас 

назвав «козацькою становою республікою» – «Військом Запорозьким» [765,            

с. 13, 31]. Саме цей аспект старшинської діяльності найбільш яскраво 

засвідчував її перетворення в козацьку еліту. 

У політичному розвитку козацької України почали виокремлюватися три 

нових тенденції. Перша полягала у зміцненні владного статусу гетьмана [171,  
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с. 416]. Друга – у спробі П. Сагайдачного реформувати козацький устрій, 

замінивши загальну військову раду функціонуванням представницької ради 

(участь у якій брали б делеговані козаками територіальних громад 

представники від певної кількості осіб) [767, с. 363–367]. Третя – у виникненні 

конфліктного поля між запорозьким і нереєстровим козацтвом, з одного боку, 

та реєстровим – з іншого. Річ у тім, що політико-адміністративний центр 

Запорожжя – Січ по праву вважалася осердям політичного життя козацької 

спільноти. Саме тут традиційно проводилися військові ради, обирався гетьман і 

функціонував центральний орган управління – Кіш, формувалося звичаєве 

право й судочинство, зберігалися символи влади військового товариства – 

клейноди (булава, корогви, бунчук, литаври, печатка тощо) [313, с. 122–127; 

808, с. 66–67; 1041, с. 98–99, 163–190; 1219; 1237]. Через ці обставини Січ, 

козаки закономірно почали сприймати козаками як символ їхньої самостійності 

[1100, s. 91–92].  Тепер же городове козацтво, обираючи гетьманів і старшин, 

почало претендувати на провідну роль, що викликало невдоволення у 

запорожців. Так започаткувалася боротьба за політичну гегемонію. Запорозька 

спільнота вважала єдиним очільником ВЗ гетьмана, обраного на військовій раді 

за обов’язкової участі всього товариства, а провідника реєстрових козаків 

сприймала лише «старшим», який був підлеглим владі гетьмана [313, с. 122–

123]. 

Не применшуючи ролі магнатів і шляхти у колонізації фронтиру, все ж, 

саме дякуючи козацтву, цей процес набув найінтенсивнішого характеру й 

найбільше заглибився в його територіальний масив у південних і південно-

східних регіонах Брацлавського й Київського воєводств, де до 1648 р. було 

засновано чимало поселень. У 40-х рр. XVII ст. це була зона «шириною від 50 

до 200 км (у різних місцях) та довжиною – на території сучасної України – до 

одної тисячі кілометрів (на підставі Бопланових карт)» [445, с. 503]. На 

контрольованих територіях старшина всіляко сприяла утвердженню 

господарства нового типу, що виникало на основі освоєння земель шляхом 

«займанщини», що отримало назву «козацького». Воно ґрунтувалося на таких 
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засадничих принципах, як особиста свобода господаря, право власності на 

землю та її обробіток зусиллями сім’ї, свобода економічної діяльності, 

використання найманих працівників тощо. Заможніші з-поміж козаків вели 

велике господарство, відоме як хутірське. Відрізнялося багатогалузевістю, 

застосуванням праці наймитів (а інколи й невільників, захоплених у полон під 

час здобичницьких походів чи воєнних дій), продажем надлишкової продукції 

на ринку, чим, власне, уподібнювалося фермерським господарствам 

американських колоністів XVIII – ХІХ ст. [284, с. 9–11, 23; 314, с. 392–396; 378, 

с. 105–108; 503; 765, с. 22–25; 818, с. 40–41; 1011; 1031, с. 90–99]. Згадуваний 

вище анонімний автор наголошував на маєтності козацьких обість і особливій 

активності козаків у розвитку своїх господарств, які займалися також шинками, 

торгівлею, пасіками, ставами, полями, різною худобою і повністю 

господарюють, деякі будують броварні й солодовні» [174, с. 459–460]. 

Специфічні умови фронтиру породили й воєнний промисел («козацький хліб»), 

що передбачав проведення походів з метою захоплення здобичі, включаючи 

бранців (як мусульман, так і християн), яких дарували, продавали, 

перетворювали у невільників [162, с. 97; 314, с. 337–340, 393–404; 320, с. 210–

218; 767, с. 111–114]. Вдавалося до нього переважно або незаможне козацтво, 

або те, котре вважало здобичництво найприйнятнішим для себе засобом 

«заробітку» [320, с. 215–218]. У свідомості цього прошарку панували орієнтації 

не на досягнення лицарських і національно-релігійних цінностей, а на здобуття 

«хліба й сукна» [232, s. 317]. 

Постійна боротьба козацтва з татарами і турками, залучення його у воєнні 

кампанії Речі Посполитої й інших країн як найманців (упродовж першої чверті 

XVII ст. козаки взяли участь у 45 війнах і походах [1221, с. 9; 1254, с. 10]), 

сприяли поглибленню в його свідомості сприйняття себелицарською 

спільнотою, рівною шляхті. Зауважимо, що уже в травні 1602 р. гетьман                      

І. Куцкович у листі до галицького каштеляна Ю. Струся вперше обґрунтував 

ідею необхідності правового підтвердження за козацтвом шляхетських прав. На 

його переконання, король, враховуючи лицарські заслуги ВЗ перед РП, має, «… 
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визнавши нас за синів Корони, стародавніми вольностями нас, дружин і 

маєтності наші ошляхтивши, лише собі і їх м-ті панам великим гетьманам 

над нами зверхність і владу залишити і добре це універсалами, глейтами і 

сеймовими конституціями обумовити (виділено нами. – В. С.) …» [131,                      

с. 131–132]. Наслідки таких настійних домагань незабаром почали набувати 

практичного виміру. Так, у березні 1610 р. король порівняв козаків з «людьми 

рицарськими» [131, с. 144–145; 318, s. 79], а в 1613 р. у листі до ВЗ зарахував їх 

до «грона людей рицарських» [131, с. 161; 318, s. 79–80].  

Із перших років XVII ст. старшина відкрито стає на захист православ’я і 

православної Церкви, оголошених після Берестейської унії 1596 р. поза 

законом. Так, 1600–1603 рр. гетьмани С. Кішка, І. Косий та Г. Крутневич 

надали універсали Київському Микільсько-Пустинському монастирю про 

недоторканість їхніх Білоберезьких і Пивських уходів [767, с. 247–253]. Завдяки 

рішучим крокам гетьмана Я. Бородавки та полковника П. Сагайдачного 

єрусалимський патріарх Феофан відновив православну церковну ієрархію 

Київської митрополії. Очільники ВЗ погодилися взяти участь у Хотинській 

кампанії 1621 р. лише за умови визнання королем конфесійних вимог козацтва: 

«заспокоєння» православної віри, поновлення православної Церкви й 

узаконення її ієрархів, ліквідації унії й уніатської Церкви тощо [415, с. 38–46; 

423, с. 459–465; 735, с. 160–163; 766, с. 136; 767, с. 564–598; 766, с. 136; 1098,               

s. 106–109]. Відоме свідчення одного з джерел 1620 р., що козаки по 

“українських містах” вербували до своїх лав бажаючих, звертаючись до них із 

таким закликом: «Хто хоче за християнську віру бути посадженим на палю, 

четвертованим, колесованим, стятим й померти лютою смертю за Хрест св. 

віри, хто тієї смерті зовсім не боїться нехай іде з нами» [7, арк. 40].  

Важливим чинником перетворення старшини в еліту стала зовнішня 

політика козацької корпорації. Із кінця XVI ст. вона вступає в дипломатичні 

відносини з Австрією, Ватиканом, Молдавією, Персією та іншими країнами, що 

відкривало шлях до усвідомлення старшиною ВЗ, як «самодостатньої 

політичної одиниці в рамках Речі Посполитої» [318, с. 56]. З часом вона 
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переходить до пошуку міжнародних союзників для боротьби з Короною. 

Зокрема, наприкінці другого десятиліття XVII ст. в старшинських лавах 

з’явилися прихильники орієнтації на Османську імперію  [171, с. 422–423].  

Загалом багатогранна діяльність старшини, спрямована як на захист 

станових інтересів, так і релігійної традиції руського народу, засвідчувала 

завершення процесу її перетворення в козацьку еліту. Особливо помітну роль у 

цьому відіграли зусилля Д. Барабаша, Я. Бородавки, С. Кішки, Б. Конші, 

Г. Крутневича, І. Куцковича, С. Наливайка, П. Одинця, П. Сагайдачного, 

Г. Тискиневича й багатьох ін.  

Важко переоцінити значимість участі 45-тисячного козацького війська в 

Хотинській кампанії 1621 р. та інтелектуального доробку діячів української 

культури й церковних ієрархів (насамперед Г. Беринди, І. Борецького. 

З. Копистинського та М. Смотрицького) в еволюції старшини в українську 

політичну протоеліту. Виявлений героїзм у боях став для Війська Запорозького 

беззаперечним аргументом його рицарських заслуг перед РП, а відтак й 

обґрунтування претензій на урівняння козацького статусу зі шляхетським. А 

сформульовані церковними інтелектуалами ідеї про «лицарський родовід» 

козаків з часів святого Володимира, котрі були і залишалися захисниками 

руського народу у сферах його «національних, культурних і релігійних 

традицій» [200, с. 295–296; 543, с. 100–137; 705, с. 113–121; 735, с. 213–221; 

769, с. 75–77; 1084, s. 92; 1085, s. 132–137; 1087; 1173, s. 156], стали потужними 

факторами формування у них національної самоідентичності. Важливе 

значення мало також запропоноване І. Борецьким унікальне для Центрально-

Східної Європи трактування «руського народу» як такого, до складу якого 

входили не лише князі, шляхта й духовенство, але й козаки та посполиті [200,        

с. 287–296; 704, с. 127; 767, с. 184–185; 1004, с. 119–130].  

На початку 1622 р. старшина звернула увагу королівських комісарів на 

порушення права «народу руському, наданого під час входження держав 

руських до Корони…» [112, с. 528]. І з цього часу до початку 30-х рр. у її 

свідомості утверджується  ідея його рівності з польським і литовським у складі 
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РП. Так, уже в листі гетьмана І. Петрижицького до шляхти Київського та 

Брацлавського воєводств (травень 1632 р.) чи не вперше в історії ВЗ з’явилася 

вимога не обирати короля «без дання нашого дозволу» а, і, щоб він, «всідаючи 

на престол Корони Польської, спочатку присяг, заспокоївши в (своїх) державах 

релігію старожитну грецьку, підтвердити права й вольності російської нації і 

наші рицарські…». Козацький зверхник застерігав: «… ми готові ціною свого 

життя і всіх достатків вмерти за права й вольності наші [170, с. 21]. Подібні 

домагання повторювалися і в наступних листах ВЗ до королевича Владислава, 

польських і литовських сановників [67, s. 141–144; 68, s. 1420–1421, 1593–1545; 

82, s. 280–282; 131, с. 355–360, 368–377; 1098, s. 151–155].  

Хоча літній сейм 1632 р. відхилив претензії щодо урівняння козацького і 

шляхетського статусів [67, s. 143; 68, s. 1422–1423; 424, с. 143–145; 1181, s. 308; 

1197, s. 109] і проігнорував «права і вольності» русинів, сформульована ідея 

рівноправності руського народу з польським і литовським стала «великим 

поступом уперед української суспільної думки в плані формування і зміцнення 

верхнього рівня етнічної самосвідомості, оскільки саме в політичній 

(державній) формі етнос міг ввійти як рівний у реальне суспільне життя 

тогочасної Європи» [300, с. 210]. Завдяки зусиллям козацької еліти, він все-таки 

прийняв «Статті заспокоєння грецької релігії», а в 1633 р. новообраний король 

Владислав IV затвердив їх. У березні 1635 р. своїм привілеєм він гарантував 

рівноправність православної Церкви та уніатської [415, с. 207–211; 1149, s. 13].  

У 1620-х – 1630-х рр. «органи козацької влади» на «волості» 

зміцнювалися. 1625 р. Зигмунт ІІІ констатував: «… уже зовсім призабувши віру 

й підданство, козаки вважають себе окремою Річчю Посполитою... Вся Україна 

у їхніх руках…» [119, с. 64]. За словами аноніма (серпень 1625 р.), від козаків 

надходить для Речі Посполитої «страшна небезпека», бо вже зневажають 

самого короля й «у тій Україні абсолютно панують і не має таких сміливих 

задумів, яких би не спробували [здійснити]» [5, арк. 39–40]. Наступним кроком 

на шляху зміцнення зародків державних інституцій стало формування в кінці 

1625 – на початку 1626 рр. гетьманом М. Дорошенком 6 полків реєстрових 
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козаків уже як військово-територіальних одиниць (у 30-х рр. виникають 

Миргородський (Яблунівський ?) Київський, Полтавський й Лубенський полки 

нереєстрових козаків) [815, с. 233–234; 1240, с. 33–35]. У південно-східному 

регіоні Брацлавщини, де уже «над Бугом і за Бугом мешкали козаки» [86, s. 21–

22; 232, s. 306–307], теж встановлюється їхнє самоврядування. 

Важливою складовою трансформації козацької еліти в політичну 

протоеліту стало залучення нею до національно-визвольної боротьби 

поспільства, яке проживало за межами козацького регіону. Вперше із закликом 

до нього «… по всій Україні і по всій іншій Русі»,  аби «всі, хто є віри грецької, 

йшли до Війська Запорозького й боронилися проти ляхів» звертався весною 

1630 р. Тарас Федорович [161, с. 29; 193, с. 109; 486, с. 69–70; 1017, с. 31–32]. 

Аналогічні відозви містилися і в універсалах керівників повстання 1637 р. 

Павлюка (Павла Бута) та К. Скидана [213, с. 175–176, 185–186, 199–200; 1101,  

s. 202]. Виразно проявлялася морально-психологічна готовність боротися зі 

зброєю в руках за свої «права» й «вольності». Як зауважував тогочасний 

анонімний автор «Хмільницького літопису», у 1637 р. «на Вкраїні ріки 

зафарбувалися від крові людської, повні були болота трупу ляцького, а повні 

пали (поля?) були трупу козацького по місцях» [211, с. 78].  

Увиразнюється стремління козацької старшини виступати протектором 

поспільства, захищаючи його від утисків жовнірів, урядників й шляхти, що 

сприймалося поляками за спробу привласнення «права короля» [231, s. 427]. У 

свідомості окремих із них починає викристалізовувати погляд на козацький 

регіон, як самодостатню територіально-політичну одиницю зі своїм особливим 

статусом у складі КП, який мав підлягати лише владі монарха [..315, с. 64; 318, 

s. 86–87]. Відповідно старшина намагалася підпорядкувати своїй юрисдикції 

все його покозачене населення [231, s. 404; 1029, с. 7]. Розширювалися й межі 

регіону  (у 1630-х рр. вони охоплювали терени Брацлавського і  Київського 

воєводств південніше умовної лінії: Ладижин – Умань – Біла Церква – Київ – 

Переяслав – Лубни – Миргород тощо), за яким закріплюється самоназва 

«Україна», що починала усвідомлюватися козаками «своєю Вітчизною» (на 



96 
 

відміну від розповсюдженого в Польщі однойменного топоніму для означення 

її південно-східних окраїн (переважно Київщини й Брацлавщини)) [148, с. 121; 

149, с. 130; 767, с. 75–76; 769, с. 101–105]. На переконання старшинської 

верхівки, у ній «мала б панувати»… козацька влада, а Річ Посполита 

гарантувала б своє управління за умови не втручання у внутрішні справи 

Козаччини» [1081, s. 37]. Першою спробою реалізації таких намірів стало 

призначення Павлюком полковника К. Скидана зверхником («опікуном») «всієї 

України» [131, с. 420–422]. Загалом же старшина сподівалася досягнути цього 

за сприяння Владислава IV, традиційно розглядаючи його як «батька 

підданих», символ справедливої влади [316, с. 348–353; 956, с. 38–41; 1169]. 

Відповідно переважна більшість з них не виношувала намірів поривати з Річчю 

Посполитою як своєю «Вітчизною», складовою якої розглядали «Україну» 

[312]. 

Політичне життя козацької корпорації продовжувало визначатися 

започаткованими у попередні роки процесами. Утверджувалася практика 

проведення представницьких військових рад [198, с. 243–244]. Спорадично 

проявлялася тенденція зміцнення прерогатив гетьманської влади, зокрема 

Павлюк спромігся спонукати старшин і козаків майже безвідмовно виконувати 

свою волю [232, s. 442]. Ширилися чутки про його наміри стати «володарем 

землі Руської» [1165, s. 57] (одну з них зафіксував, зокрема, єврейський хроніст 

Н. Ганновер [194, с. 87]). Дещо раніше (у кінці травня – на початку червня 

1630 р.) С. Конєцпольський стверджував, що є «переконливі докази» того, що 

«Тарас проти РП мав свої зрадливі замисли, про що Військо Запорозьке не 

знало…» [193, с. 115]. Нових обертів набувало загострення стосунків між 

різними групами козацтва, що негативно позначалося на трансформації 

старшини у протоеліту. Перша з причин такої ситуації полягала в тому, що 

заможні реєстровики та їх старшини нерідко ігнорували інтереси нереєстрових 

козаків і покозаченого поспільства, йдучи на поступки польській владі, 

виявляючи схильність до жадібності, хабарництва й грошолюбства [231, s. 315; 

497, с. 75–77, 88–90; 1127]. Інколи, намагаючись зберегти привілеї, вони не 
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зупинялися навіть перед зрадою побратимів [86, s. 717–718v; 1159, s. 113]. 

Другий чинник зумовлювався посиленням боротьби між реєстровим козацтвом 

та запорожцями за гегемонію в політичному житті Війська Запорозького. У 

чомусь мав рацію С. Рудницький, коли писав, що реєстровики ставали 

«огнищем урядової партії між козаками» [756, с. 2]. Відомо, що напередодні і в 

ході повстання 1630 р. реєстрова старшина підтримувала ініціативу Варшави 

щодо призначення королем старшого (гетьмана) ВЗ, проти чого виступала 

запорозька і городова (нереєстрова), домагаючись його обрання на спільній 

військовій раді [193, с. 43. 47, 51–53, 63, 66, 108, 115–118, 124–125, 131–137, 

148–149]. Гетьман і старшини реєстровиків хотіли перебрати (не без сприяння 

короля) на себе функції головного проводу й оволодіти символами влади. Ці 

зусилля наштовхувалися на потужну протидію запорожців і нереєстровиків, які 

обґрунтовували існуючими традиціями роль «Запоріжжя як козацького центру» 

[131, с. 408–409, 411–412; 497, с. 108].  

Оцінюючи діяльність старшини на літо 1638 р., можемо констатувати, що 

вона швидко еволюціонувала в українську політичну протоеліту, проте не вся, а 

лише та частина, котра обстоювала національно-релігійні «права і вольності» 

руського народу, автономний статус козацької України й інтереси покозаченого 

поспільства. За межами елітарного статусу залишалися очільники козаків-

«здобичників» й старшини, політичні погляди яких обмежувалися лише 

зацікавленістю збереження козацьких привілеїв і пільг. Вразливим місцем 

тогочасної еліти ставала відсутність єдності, конфліктність між окремими її 

представниками і групами, слабка підпорядкованість своїй владі козацької 

спільноти. Найвизначнішими постатями серед неї були П. Бут (Павлюк), 

Д. Гуня, М. Дорошенко, М. Жмайло, І. Кулага-Петрижицький, Я. Клиша, 

Б. Кизима, Я. Острянин, І. Сулима, К. Скидан, Т. Федорович, В. Томиленко,            

Б. Хмельницький та ін. Її невід’ємну складову становив прошарок з найбільш 

досвідчених й авторитетних козаків, які в минулому обиралися старшинами. У 

джерелах вони згадуються як «заслужені козаки», «добре гідні і заслужені», 

«заслужене товариство», «статечні козаки», «найзнатніші із товариства» тощо 
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[113, с. 66; 119, с. 129; 232, s. 394; 314, с. 169; 424, с. 33; 497, с. 99; 768, с. 65–

66]. Л. Окіншевич трактував цю групу козаків «значним військовим 

товариством», а деякі сучасні історики – «неурядовою старшиною» 

(започатковано В. Панашенко й В. Кривошеєю) або «безурядовою старшиною» 

(В. Горобець) [409, с. 60; 552, с. 15–19, 234; 562; 564; 565, с. 6–12; 569; 687, с. 5–

23; 699, с. 57; 1218, с. 8–10]. Саме з-поміж них рядові козаки делегували осіб на 

представницькі козацькі ради 1619 та 1632 рр. [93, с. 404–405; 119, с. 129; 171, 

с. 416; 767, с. 363–369].  

Подальший процес елітотворення був перерваний прийняттям сеймом у 

травні 1638 р. відомої «Ординації», що передбачала знищення козацького 

стану, скасовуючи «на вічні часи» всі його давні юрисдикції, прерогативи, 

вольності «та інші блага». Козаки, які опинялися за межами 6-тисячного 

реєстру, «оберталися в хлопів». Ліквідовувалася посада гетьмана, якого 

замінював призначуваний сеймом «старший комісар». Він, осавули і 

полковники призначалися лише зі шляхти; козаки могли обирати тільки 

сотників і отаманів [119, с. 257–258]. Ця акція уряду РП призвела до деструкції 

політичної протоеліти та її повернення до стану козацької еліти. З цього часу не 

згадуються її клопотання щодо захисту прав і свобод руського народу та 

православної Церкви, ліквідації унії й зрівняння в статусі козаків зі шляхтою. 

На порядок денний виносять лише питання виплати заборгованої козакам 

платні й захисту від зловживань шляхти, урядників і жовнірів [1077; 1080,                  

s. 34–41]. Щоправда, кращі представники старшини виношували плани щодо 

скасування «Ординації». Зокрема, під час таємних перемовин (квітень 1646 р.) з 

Владиславом IV, взамін на згоду ВЗ взяти участь у війні з Османською 

імперією, домоглися обіцянки від нього повернути «старі вольності», 

збільшити реєстр до 12 тис. осіб і визнати за козацьким регіоном окремий 

статус (сюди б заборонялося вступати коронним підрозділам) [242, s. 266, 269; 

245, s. 4, 40; 253, s. 97; 786, с. 85; 1197, s. 153–154]. Починаючи з 1647 р., 

чигиринський сотник Б. Хмельницький та його соратники (К. Бурляй,                       

Ф. Вешняк, Д. Гиря, Я. Клиша, М. Нестеренко й ін.) розпочали підготовку 
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повстання [253, s. 98–99; 579, с. 65–67].  

Надзвичайно обмежене коло джерел не дозволяє остаточно з’ясувати 

проблему соціального походження старшин. Значна (якщо не більша) частина 

фахівців (Л. Войтович. М. Дроздовський, В. Кривошея, Т. Хинчевська-Геннель, 

В. Щербак та ін.) відзначає, що переважно воно було шляхетським [350, с. 36–

37; 547, с. 80; 1012, с. 11; 1031, с. 147; 1099, s. 171]. Відповідно виникає 

питання: чому соціальним середовищем рекрутування козацької еліти не став 

козацький стан? Чи, можливо, дослідники не враховують деяких важливих 

нюансів? З цього приводу висловимо кілька спостережень. Насамперед 

зазначимо, що історики змушені оперувати абсолютною меншістю прізвищ та 

імен старшин, репрезентованість якої аж ніяк не можна вважати достатньою 

для того, щоб адекватно відобразити походження старшин. П. Сас, аналізуючи 

дані джерел про ув’язнених росіянами козаків у Москві 1619 р., застеріг: «… 

було б необачним робити висновки про соціальний статус козаків, пов’язуючи 

їхні іменування з прізвищами відомих з пізнішого часу запорожців…» [768,     

с. 149]. Такою ж «необачністю» науковців буде відшуковування шляхетського 

походження старшин за тотожністю їх прізвищ з прізвищами шляхетських 

родин. Такий підхід однозначно відкриває простір для можливих спекуляцій, 

адже однакові прізвища мали особи, котрі належали до різних станів. Наведемо 

лише кілька прикладів. Так, у переліку московських в’язнів 1619 р. значиться 

отаман С. Ярмолінський [130, с. 208], котрого можна зарахувати до потужного 

шляхетського роду Ярмолінських; міщанина з Вижви С. Даниловича [119,                 

с. 136] відповідно легко приписати до родини магната Я. Даниловича; 

козацького полковника С. Яблоновського [424, с. 118] вважали родичем 

майбутнього великого коронного гетьмана С. Яблоновського, а козацького 

старшину К. Капусту [1031, с. 171] перетворити в князя – нащадка князівського 

роду І. Капусти [1195, s. 157–158] тощо.  

Необхідно зважати і на той факт, що особи, котрі вливалися до 

козацького стану, починали втрачати безпосередній зв’язок зі своїм попереднім 

соціокультурним середовищем. Вони ставали козаками (у другому і подальших 
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поколіннях – спадкоємними), а не продовжували залишатися шляхтичами, 

боярами чи посполитими, і незалежно від соціального походження, 

користувалися рівними правами й становили єдину лицарську страту. А, будь-

які спроби виокремлення з-поміж них вихідців зі шляхти, бояр, міщан, козаків, 

селян, священників і т. д. ставлять під загрозу визнання існування самобутнього 

козацького стану. Тож не заперечуючи факту, що серед старшин перебувало 

чимало шляхтичів, котрі, «покозачуючись», у першому поколінні 

продовжували за своїм світоглядом і способом життя залишатися шляхтичами, 

все ж вважаємо, що не існує переконливих аргументів ставити під сумнів 

власне козацьке походження ядра старшини. 

Становлення української політичної протоеліти виявилося довготривалим 

процесом. Аналіз джерел і наукової літератури, здійснений у наших публікаціях 

[828; 846; 847; 850], дав підстави виділити в ньому три періоди. На першому 

(50-ті – перша половина 90-х рр. XVI ст.) відбувалося становлення, на основі 

меритократичних засад, козацької старшини, духовні чесноти якої формувалися 

на основі лицарських цінностей. На другому (середина 90-х рр. XVI ст. – 1621 

р.) вона трансформується в козацьку еліту, яка ефективно обстоювала інтереси 

свого стану. Третій період (1622–1638 рр.) характеризувався перебранням 

козацькою елітою на себе функції захисника інтересів українського (руського) 

народу, а відтак її перетворенням у політичну протоеліту. Його тяглість була 

перервана репресивною політикою Варшави. 

 

Висновки до розділу 

1. Застосування існуючих в елітології підходів (серед яких 

найпоширенішими є статусно-функціональний та ціннісний) до з’ясування 

сутності поняття «політична еліта» і створених на цій основі сучасних 

концепцій еліт однозначно засвідчує складність повноцінного осмислення 

цього соціального феномена. Враховуючи їх відому дослідникам методологічну 

недосконалість, ми запропонували інший підхід – аксіомеритократичний, суть 

якого полягає в тому, що «політичною елітою» пропонуємо вважати не просто 
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привілейовану групу осіб, задіяну у владних структурах, що звично виконує 

своє призначення чи відзначається при цьому «духовним аристократизмом», а 

лише ту правлячу верхівку суспільства, яка ефективно (якісно) реалізовує 

владно-політичні функції, а відтак має заслуги перед суспільством і державою. 

Такий підхід дозволяє наповнити поняття «еліта» його первісним змістом 

(краще, добірне, вибране) й водночас розглядати останню не як соціально-

політичну константу – незмінно діючу владну структуру, а лише в контексті її 

політично «продуктивної» діяльності. В іншому разі іманентно існує загроза її 

перетворення в контрпродуктивну владну меншину («псевдоеліту», 

«ерзацеліту», «квазіеліту»). 

2.  У сучасній історіографії усталеним є визнання (сформоване на основі 

статусно-функціонального підходу) існування політичної еліти у витвореній 

революцією Українській державі. Не заперечуючи цього у принципі, все ж 

вважаємо за необхідне внести принципове уточнення: процес трансформації 

протоеліти в політичну еліту не завершився, тож доцільніше іменувати 

новопосталу владну верхівку мѐтаелітою, тобто елітою, що перебувала у стані 

формування. 

3. Початковий період творення політичної протоеліти припадає на 50-ті 

– першу половину 90-х рр. XVI ст. Інтенсивно відбувалося перетворення 

козацтва в соціальну страту й утвердження його духовних цінностей на основі 

лицарських чеснот. На основі меритократичних засад здійснювалася 

кристалізація старшини, яка не володіла самостійним владним ресурсом, а 

виступала виконавцем волі козацької спільноти. 

4. Другим періодом став відрізок часу з середини 90-х рр. XVI ст. до 

кінця 1621 р. (завершення Хотинської кампанії). Конструктивний характер 

діяльності старшини (домагання урівняння статусу козацтва зі шляхтою, 

відновлення легалізації православної Церкви й ліквідації унії, утвердження 

козацького устрою та нової моделі господарювання на південному сході 

Брацлавщини і півдні Київщини) засвідчує її перетворення на козацьку еліту. 

5. Заключний третій період становлення протоеліти охоплює 1622–
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1638 рр. У цей час старшина перебирає на себе функції захисника інтересів 

руського (українського) народу, обстоюючи його «права і свободи», а відтак 

уже безпосередньо трансформується в політичну протоеліту. Однак, 

придушення повстання 1638 р. й прийняття «Ординації Війська Запорозького» 

призвели до її деструкції та повернення до стану козацької еліти.  

6. Істотну роль у становленні протоеліти (як і козацтва загалом) 

відігравав фронтир, під впливом якого формувалися лицарські цінності 

козацької корпорації, її соціальний устрій, політична культура й ментальність з 

усіма позитивними та негативними якостями. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ  

В РОКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

3.1. Особливості трансформації козацької старшини в політичну 

еліту та її діяльність у політичній сфері 

Організація Б. Хмельницьким та його соратниками збройного виступу 

восени 1647 – взимку 1648 рр. мала кілька особливостей. По-перше, більшість 

із змовників належала до реєстрового (причому, заможнішого [244, s. 3–4]) 

козацтва. Коли ж план виступу провалився (листопад 1647 р.), частина з них 

відійшла на Запорожжя, де почала приймати до своїх лав усіх бажаючих. 

Оволодіння Січчю 4 лютого 1648 р. відбулося за безпосередньої допомоги 

розташованої тут залоги реєстровиків [128, с. 31; 614, с. 580]. По-друге, саме 

спільна військова рада запорожців і реєстровиків, проведена тут бл. середини 

лютого, обрала Б. Хмельницького гетьманом («вождем») Війська Запорозького 

і вручила йому військові клейноди. Останній відразу ж узяв під контроль усе 

Запорожжя й «себе проголосив його володарем й охоронцем» [57, s. 451; 59,                 

s. 734]). Таким чином було зроблено реальні кроки до об’єднання зусиль 

запорозьких і городових козаків і їхніх старшин, чого не спостерігалося в 30-х 

рр. XVII ст., і відновлення формування політичної протоеліти. 

Аналіз політичної програми козацької еліти, розробленої упродовж 

березня – травня, засвідчує, що вперше передбачалося надання козацькій 

Україні автономного статусу в КП [58, s. 165–169, 203; 59, s. 610, 744, 752–753; 

224, s. 39; 815, с. 237–238; 817, с. 25–26]. Проте через два тижні вона ж 

відправила посольство до короля з дорученням клопотатися винятково про 

козацькі інтереси й безпеку православного духовенства [128, с. 38–39]. Стан 

джерел не дозволяє простежити причини цієї зміни вектора від 

державотворення до поміркованого козацького проекту 20-х рр. Опустивши 

характеристику висловлених в історіографії щодо цього поглядів [322, с. 75; 

378, с. 371–374; 426, с. 9–11; 579, с. 79–81; 708, с. 45–46; 717, с. 59–62; 786,                

с. 131–133; 1113, s. 58–60; 1182, s. 81–82], зупинимося на головній з них. Вона 
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полягала в тому, що рішуче налаштована запорозька старшина виявилися в 

меншості після приєднання старшин реєстровиків, основна маса яких 

переймалася тільки скасуванням «Ординації» й поновленням прав і свобод 

Війська Запорозького. Свій виступ вони розглядали як «невільний гріх» захисту 

власних «рицарських» прав  від зловживань магнатів і шляхти, а не як 

повстання супроти Речі Посполитої й короля, котрого традиційно сприймали як  

протектора [829, с. 253–256; 956, с. 42–44]. Як слушно зазначав В. Брехуненко, 

«на початку шляху більшість іще мусила подолати в собі стереотип 

бездержавного підданого» [322, с. 75].  

У липні 1648 р. козацьке повстання переросло в Національну революцію, 

розвиток якої мав визначальний вплив на якісні параметри елітотворення, а 

відтак і сферу політичної діяльності козацької еліти. Покозачені посполиті, 

обираючи сотників і полковників, запроваджували за козацьким взірцем органи 

виконавчої та судової влади, виконуючи функцію творення державних 

інституцій. В опублікованих розвідках ми вже звертали увагу на той факт, що 

новоявлені старшини відзначилися радикалізмом поглядів і дій [849, с. 208–

209; 872, с. 51–52; 873, с. 37–38]. Підтримуючи ідею необхідності розгрому 

Польщі й відсунення її «кордонів аж до Вісли», у стосунках з гетьманом і на 

військових радах вони рішуче відстоювали свої погляди [54, s. 438–439; 120,            

с. 46–47; 129, с. 72; 224, s. 183; 227, s. 29; 254, s. 38; 1096, s. 66–68, 73–75, 81–83, 

88–105, 123–132].  

Влиття новопосталої старшини до складу козацької еліти, з одного боку, 

радикалізувало настрої останньої, з іншого – загострило відносини між 

окремими угрупованнями. Час від часу між ними спалахували конфлікти, 

спостерігався перехід деяких старшин (І. Ганжа, С. Забузький, Я. Ясноборський 

та ін.) на бік Польщі [6, арк. 79; 224, s. 507, 572], що сприяло відродженню 

протоеліти. Щоправда, цей процес гальмувався відсутністю намірів у  гетьмана 

і його оточення поривати з РП, яку вони продовжували розглядати «нашою 

батьківщиною» [128, с. 70, 73–74. 78–79, 81, 83, 85]. Тому подані в листопаді 

1648 р. клопотання ВЗ до новообраного короля Яна Казимира  мало чим 
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різнилися від аналогічних петицій 30-х рр.: вони передбачали недоторканість 

«грецької віри»,  ліквідацію унії, збільшення реєстру до 12 тис. осіб, визнання 

за козаками «лицарських вольностей» тощо [59, s. 379; 71, s. 69; 109, c. 228–230; 

128, c. 81–84]. Не отримавши гарантій щодо їх реалізації [231, s. 289–290], усе ж 

гетьман пішов на укладення 21 листопада Замостянського перемир’я, що 

передбачало відведення війська «до України», проти чого виступала значна 

частина старшин і козаків, очолюваних полковниками М. Кривоносом та                    

П. Головацьким [59, s. 476–478; 426, с. 115–118]. Можливо, не без їх впливу 

дещо пізніше гетьман розпорядився залишити під регіментом ВЗ територію, 

розташовану східніше умовної лінії: р. Горинь – м. Кам’янець-Подільський [4, 

арк. 197; 40, s. 45; 51, s. 83].  

Від початку 1649 р. він почав направляти козацьких старшин у 

прикордонні регіони для допомоги у створенні державних органів влади й 

організації захисту України від ворожих нападів. Показово, що місцеві 

полковники, обрані покозаченим поспільством, визнавали зверхність «старших 

полковників», призначених гетьманом [14, арк. 131; 180, с. 47]. Траплялися й 

випадки, коли у війську козаки «старовинних» полків з осторогою ставилися до 

щойно посвячених козаків новостворених полків «з волості» [50, s. 321–322; 

124, с. 346], що засвідчувало існування соціоментальних бар’єрів між ними. Усе 

ж сумісні зусилля у творенні й діяльності владних інституцій поволі 

пом’якшували існуючі непорозуміння, сприяючи зародженню спільних 

політичних цінностей. Наприклад, посланий гетьманом на терени Подільського 

воєводства полковник І. Федоренко за допомогою місцевих очільників 

покозачених посполитих поширив чинність української влади на все 

Подністров’я аж до м. Студениці (розташованого в 30-40 км на південний схід 

від Кам’янця-Подільського), яке передав у «власність і спадковість» одному з 

таких проводирів – Цвіку, «давньому опришку» [90, арк. 320; 836, с. 281]. Ця 

державотворча діяльність старшини, а також висунення Б. Хмельницьким ідеї 

витворення незалежної Української (Руської) держави засвідчували, що на 

кінець лютого 1649 р. процес еволюції козацької еліти в політичну протоеліту 
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в основному завершився.  

Розпочався період її трансформації в політичну еліту, в чому важливу 

роль відігравала розроблена ним у лютому – травні 1649 р. програма розбудови 

незалежної соборної держави. Хоча спроба її реалізації, внаслідок укладення 

ханом Зборівського договору з Річчю Посполитою, провалилася, проте це не 

загальмувало подальші трансформації в середині елітарної меншини. На місцях 

реальна влада зосереджувалася в руках «урядів», утворених зі «щирої Русі» 

[260, cz. II, s. 4]. Важливу роль у цьому процесі відігравала харизма гетьмана. У 

свідомості старшин, козацтва й поспільства започатковується практика 

сприйняття його образу як легітимного володаря окремішної від РП держави, 

наділеного сакральною владою [4, арк. 331 зв; 38, s. 44; 87, s. 40 v]. 

«Божественний» характер гетьманської влади обґрунтовувався як 

представниками світських інституцій (внесенням додатку «Божою милістю до 

гетьманського титулу»), так і церковнослужителями (зокрема, патріархом 

Паісієм) [732, c. 93–103; 1043, s. 12–15]. Проте усталені в умовах фронтиру 

ментальні установки поведінки козацтва та його лицарські цінності, що 

передбачали корпоративний характер влади ВЗ над «українськими землями» 

[208, с. 64], завадили суверенізації персоніфікованого особою гетьмана 

верховного владного інституту. Тому, як і раніше, продовжувався пошук 

справедливого монарха-протектора [41, s. 438; 837, c. 93–94; 849, c. 211–212; 

994, c. 64].  

У непростих умовах протоеліта надзвичайно швидко набувала якостей 

керівної політичної сили українського суспільства, трансформуючись у 

мѐтаеліту. І цей процес помітно посилився з виборенням у червні 1652 р. 

Україною де-факто незалежності і визнанням урядом соціально-економічних 

завоювань посполитих під час Селянської війни (липень 1648 – червень 

1652 рр.), що стали чи не найбільшим її надбанням у політичній сфері 

діяльності в середині XVII ст. Виникли сприятливі умови для завершення 

еволюції цього владного прошарку у справдешню політичну еліту. Вельми 

успішними виявилися його заходи у сферах вдосконалення політичної системи, 
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ефективного функціонування органів влади й формування нової моделі 

соціально-економічних відносин, збереження і розширення територіальних меж 

держави. Істотні зміни у формах земельної власності й соціальній структурі 

суспільства обумовили піднесення економічного розвитку [38, s. 158; 141,                 

с. 193; 187, с. 591–594; 210, с. 64–67, 80–81, 90–95; 259, s. 276–281; 816, с. 411–

428; 836, с. 302–305; 901, с. 370–380].   

Менш успішною виявилася зовнішньополітична діяльність еліти. 

Визнання нею легітимності влади польського монарха й умотивування 

боротьби необхідністю захисту прав і свобод ВЗ та «руського народу» в межах 

РП в очах іноземних урядів зводили суть масштабного протестного виступу до 

внутрішньополітичного конфлікту («громадянської війни»). Недооцінюючи 

загрозу з боку Криму, яку можна було нейтралізувати, прийнявши протекцію 

Мегмеда IV, гетьман і старшини зробили суттєву помилку, відмовившись 

навесні 1651 р. присягнути йому на вірність на вигідних умовах узгодженого 

змісту договору [802, с. 146–148; 881, с. 228–230]. Натомість, опинившись у 

новій геополітичній ситуації, внаслідок укладення польсько-кримської 

Кам’янецької угоди (грудень 1653 р.), вони змушені були прийняти царську 

протекцію 1654 р.  

Попри негативні тенденції, що з’явилися після смерті Б. Хмельницького, 

до березня 1658 р. елітотворення зберігало поступальну динаміку. Найбільшим 

здобутком цього періоду (березень 1649 – лютий 1658 рр.) стало завершення 

переформатування протоеліти в мѐтаеліту. Остання перетворилася в панівну 

політичну силу українського суспільства, що інтенсивно формувалася й 

переростала у привілейований соціальний прошарок, який міцно утримував 

владу й успішно виконував функцію володарювання. Зміцнювалася тенденція 

виковування спільності інтересів «старовинних» і «новопосталих» старшин, яка 

сприяла (попри існуючі істотні відмінності в поглядах) їх консолідації у межах 

елітної групи. Внаслідок цього елітарній верхівці вдавалося уникати «війни 

Русі з Руссю» [128, с. 252]. Утверджувалося уявлення про звільнені землі як 

окремішний державно-політичний організм, за яким починає закріплюватися 
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назва «Україна» [128, с. 382–400].  

Намагання гетьмана зосередити всю повноту влади у своїх руках 

наштовхувалося на опір «колективної волі» (егалітарного характеру) Війська 

Запорозького. Щоб зламати його, Б. Хмельницький пішов на створення 

власного «клану» (щоправда, не на основі меритократичного принципу, а 

родинних зв’язків і свояцтва), який мав відіграти роль «якраз того монархічного 

станового ядра – і фундаменту – гетьманської влади в Україні…» [448, с. 79–

91]. До літа 1657 р. (зберігаючи чинність старшинської і військової рад) 

український володар досяг поставленої мети і в квітні  цього ж року домігся 

обрання Юрія спадкоємцем булави. Проте найближчі до гетьмана соратники 

(переважно шляхетського походження) з його ж «клану» не стали опорою 

формування династії Хмельницьких. І. Виговський, П. Тетеря, С. Богданович-

Зарудний, Г. Лісницький та ін., обіймаючи найвищі посади, продовжували 

переважно сповідувати традиційні шляхетські соціальні й політичні цінності та 

ідеали. Скориставшись смертю Б. Хмельницького (6 серпня 1657 р.),  

І. Виговський, опираючись на їхню підтримку, домігся усунення від влади 

Юрія й обрання себе жовтневою Корсунською радою гетьманом [800, с. 304–

306; 837, с. 95–96; 849, с. 215–216]. Здійснений де-факто переворот призвів до 

руйнації монархічної форми правління й розв’язав міжусобну боротьбу за 

владу. 

Отже, дії шляхетського, а не «старожитного» козацького, угруповання 

почали «розвалювати створену ціною надлюдських зусиль державу…» [1045,  

с. 364]. Неспроможність нового гетьманського уряду ефективно розв’язувати 

назрілі соціально-політичні проблеми, з одного боку, й сформовані фронтиром 

у населення південних і східних регіонів України свободолюбність, рішучість, 

повсякчасна готовність до боротьби за свої права – з іншого, призвели в березні 

1658 р. до вибуху громадянської війни, що охопила переважно терени 

Лівобережжя [853; 862, c. 75–76]. У цій війні Запорожжя, акумулюючи 

радикально налаштовану масу (переважно знедолених і декласованих 

елементів), відігравало деструктивну роль у державотворенні, перетворюючись 
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на маріонетку Москви.  

Сама ж громадянська війна започаткувала глибоку кризу як 

елітотворення, так і політичної діяльності мѐтаеліти (вона тривала до кінця 

1665 р.). Унаслідок цього розпочався процес втрати старшиною елітних 

якостей, скочування до щабля протоеліти й деградації державотворення. 

Ознаки цієї кризи проявилися уже під час укладення Гадяцького договору та 

його ратифікації. Так, гетьман, присутні генеральні старшини і полковники не 

спромоглися наполягти на включенні до нього пункту про входження до складу 

Руського Князівства західноукраїнського регіону [188, с. 347; 227, s. 365; 374,  

с. 81–82]. Вони погодилися й на реставрацію дореволюційних соціально-

економічних порядків та «ошляхетчення» «заслужених» козаків (по сотні з 

кожного полку) [209, с. 43–45; 429, с. 367–373; 815, c. 257; 1052, с. 316–319]. Не 

відстояли головніших статей договору й під час його ратифікації в травні             

1659 р. у Варшаві.  

Більшість мѐтаеліти перейшла в опозицію до І. Виговського, внаслідок 

чого блискуча перемога під Конотопом 8 липня 1659 р., по суті, була зведена 

нанівець. Проросійське угруповання (переяславський полковник Т. Цицюра, 

ніжинський полковник В. Золотаренко й ін.) зініціювало антигетьманське 

повстання й домоглося присяги населення лівобережних полків на вірність 

царю. У Правобережжі опозиційно налаштовані старшини усувають чинного 

гетьмана від влади й голосують на військовій раді 23 (24?) вересня за 

повернення булави Ю. Хмельницькому. Вони також засвідчували готовність 

прийняти протекцію царя, але на максимально вигідних умовах, сформованих у 

проекті Жердевського договору: встановлення міцної гетьманської влади, 

заборони перебування в Україні воєвод і ратників, включення до її складу 

північної Чернігівщини й південної Білорусі, самостійності у проведенні 

зовнішньої політики тощо [95, с. 255–257]. Проте більше половини генеральних 

старшин і правобережних полковників, побоюючись репресій, не поїхали разом 

з Ю. Хмельницьким на раду до Переяслава обстоювати зміст майбутнього 

договору в переговорах з боярином А. Трубєцкім. Лівобережна ж старшина 
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взагалі не сприйняла положень цього проекту, вочевидь, образившись, що 

розроблявся він без узгодження з нею. Як відомо, російська сторона без 

особливих труднощів нав’язала їм укладення договору, що передбачав 

перетворення України в складову Росії з вельми обмеженою політичною 

автономією й підпорядкування Київської митрополії московському патріарху 

[110, с. 105–116; 360, с. 200–202; 370, с. 33–40; 385, с. 161–164; 395, с. 421; 530, 

с. 205–211; 865, c. 226; 1036, c. 137–141; 1052, c. 345–347]. Так, уперше в 

політичній сфері діяльності проявилася істотна відмінність позицій 

правобережної та лівобережної мѐтаеліти. 

Зазнавши невдачі у спробі домогтися від Москви скасування 

неприйнятних статей, гетьман і правобережні старшини пішли на укладення з 

Річчю Посполитою Чуднівського договору (жовтень 1660 р.), проявивши при 

цьому, як нам вдалося спостерегти [848, с. 51–62; 867, с. 80–81; 871, с. 48–50], у 

зовсім не критичній для себе ситуації (після Слободищенської битви) надмірну 

поступливість в обстоюванні державних інтересів. Погодившись на 

відновлення Гадяцького договору, вони відмовилися від найважливішої його 

статті про утворення «Руського князівства» [123, с. 64–75; 223, s. 58–61; 235,              

s. 95–99; 236, s. 72–97; 376, с. 72–144; 395, с. 244–253; 1054, с. 97–116; 1108,                  

s. 198–206; 1109, s. 64–85; 1136, s. 378–390; 1170, s. 58–81]. Цей крок призвів до 

загострення суперечностей серед еліти й пришвидшив оформлення трьох 

угруповань за територіальною ознакою: правобережного, лівобережного і 

запорозького.  

Наказний гетьман Я. Сомко, ніжинський полковник В. Золотаренко та 

кошовий І. Брюховецький, опираючись на підтримку Москви, і не без сприяння 

духовенства, пішли на утворення опозиційних до гетьманської влади 

політичних осередків, спровокувавши в 1661–1662 рр. воєнні дії. 

Поглиблювалися відмінності й у поглядах старшинських угруповань. У той час, 

коли гетьман і правобережні старшини, втрачаючи елітні якості, все ж 

продовжували обстоювати інтереси України, добиваючись улітку 1661 р. від 

Корони Польської збільшення реєстру до 70 тис. осіб, право обирати короля, 
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збереження вольностей «народу руського» та ін. [43, s. 214–216v; 238, s. 84–94; 

815, с. 260–262; 1167, s. 56–59, 102–103], більшість лівобережної старшини 

вдовольнялася мінімальною автономією. Лише Я. Сомко наполягав на 

зміцненні прерогатив гетьманської влади, скасуванні судового імунітету для 

старшин, забороні воєводам втручатися у діяльність української адміністрації 

[358, с. 91–93; 383, с. 255–257; 385, с. 222–227; 864, с. 98].  

Запорозька ж старшина (І. Брюховецький, І. Сірко та ін.), захищаючи 

егалітарні настрої січового товариства, знедолених козаків, посполитих та 

здобичників, чисельність яких постійно зростала, обмежувалася відстоюванням 

винятково їхніх інтересів. Майстерно граючи на соціальних суперечностях, 

І. Брюховецький спромігся на Ніжинській чорній раді 17–18 червня 1663 р. (не 

без допомоги царського уповноваженого окольничого Д. Вєліко-Гагіна, 

присутнього на ній з 6–8 тис. вояків) оволодіти булавою [362, с. 85–92; 387,                

с. 187–188; 388; 393, с. 19–61; 853, с. 187–188]. Ця подія ознаменувала 

завершення громадянської війни, внаслідок якої Запорожжя вперше домоглося 

встановлення політичної гегемонії на Лівобережжі й відбувся розкол України 

на дві Гетьманщини, подолання якого стало одним із найголовніших завдань 

діяльності еліти в політичній сфері. 

Глибоку кризу переживала й правобережна мѐтаеліта, що посилювалася з 

приходом до влади П. Тетері, обраного гетьманом у січні 1663 р. Його 

полонофільська політика, яка передбачала необмежений допуск шляхти й 

урядників до маєтків, обумовила в березні 1664 р. спалах потужного повстання. 

Старшина, побоюючись повторення чорної ради 1663 р. у правобережному 

варіанті й репресій з боку Москви, стала на бік польського режиму [1155,                     

s. 156–183]. Зміст інструкції послам на сейм 30 листопада (10 грудня?) 1664 р. 

(оцінка якої в історіографії залишається дискусійною [362, с. 159–164; 395,               

с. 423–439; 397; 441, с. 113–114; 1054, с. 442–443]) засвідчив її відмову від 

реалізації державної ідеї, адже інструкція передбачала трансформацію 

Правобережної Гетьманщини у квазідержавне утворення з обмеженою 

автономією в масштабах козацького регіону 30-х рр. XVII ст. [143, с. 106–128; 
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853, с. 188–189]. Щоправда, сейм, заклопотаний конфліктом короля з 

маршалком Є. Любомірскім, проігнорував клопотання ВЗ [1091, s. 580].  

Проведена І. Брюховецьким кардинальна ротація старшин (ув’язнення, а 

згодом страта 7 осіб) не сприяла піднесенню державотворчого потенціалу 

лівобережної еліти. Навпаки, остання не тільки не спромоглася домогтися 

скасування «Статей» 1659 р., але восени 1665 р., уклавши Московський договір, 

добровільно поступилася основним завоюванням революції – державною 

владою, передавши право володіти Україною царю. Безсумнівно, Московські 

статті мали «інкорпораційне» забарвлення [394, с. 122].  За відступництво її 

підписанти з українського боку отримали винагороду в «тридцять срібняків»: 

гетьман – боярство, 9 полковників, генеральні суддя й писар – дворянство, а всі 

разом – маєтки [97, с. 14–24; 209, с. 266–267; 403, с. 245–249; 1054, с. 474–476]. 

Сповна проявилися безпринципність і нестримна жадоба старшини до 

збагачення й владолюбства. Як зауважував С. Величко, «задля золота та срібла 

не тільки кожен із них дав би виколоти око, але й брата, й батька свого не 

помилував би…» [116, с. 26].  

Шанси на подолання глибокої кризи еліто- й державотворення з’явилися з 

приходом до влади в серпні 1665 р. П. Дорошенка, політична діяльність якого 

започаткувала період не лише їх відродження, але й розвитку (передусім на 

Правобережжі). До початку 1666 р. спромігся згуртувати найкращих 

представників правобережного старшинського корпусу й покінчити з 

отаманщиною. Береться курс на відновлення державної автономії, передбаченої 

Зборівським договором [144, с. 213–223; 467, с. 72–75; 794, с. 100–102; 1172,              

s. 87–93]. Запобігаючи «ошляхетченню» старшин, березнева (1666 р.) 

інструкція послам на сейм уповноважувала їх не випрошувати в короля 

нобілітацій, маєтностей і винагород, чого на попередніх сеймах вони таємно 

домагалися «тільки самим собі, а не для загального добра (non bono publico)…», 

бо через «їх приватне користолюбство» багато «лиха вчинилося в Україні» 

[144, с. 222]. Навесні і влітку 1666 р. гетьман робить перші спроби 

порозумітися із Запорожжям і поширити владу на Лівобережжя.  
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Дізнавшись про укладення Андрусівського договору, П. Дорошенко 11 

березня 1667 р. звернувся до ВЗ із закликом готуватися до боротьби з ворогами, 

бо «о нашу шкуру ідет [торг], и грозя[т] силою…» [209, с. 400]. Він 

запропонував лівобережним і запорозьким старшинам провести на р. Росаві 

спільну військову раду для проголошення возз’єднання України й обрання 

єдиного гетьмана. Водночас направив посольство до Стамбула добиватися 

прийняття її під протекцію султана. На кінець серпня гетьман підготував похід 

з метою приєднання західноукраїнських земель, який здійснювався разом з 

татарами калги-султана Крим-Гірея. Він був успішним, але зрештою зірваний 

погромом Криму козаками І. Сірка та І. Рога, через що очільник татар 

порозумівся з поляками, й П. Дорошенко змушений був 19 жовтня укласти 

угоду про визнання «підданства» королю [201, с. 441–443; 229, s. 129–134; 

1122, s. 29–46; 1154, s. 63–96; 1198, s. 139–142]. 

Попри цю невдачу, правобережна еліта продовжувала пошук шляхів до 

об’єднання України. На початку 1668 р. російському послу В. Тяпкіну 

повідомили про згоду Чигирина прийняти царську протекцію за умови передачі 

під булаву П. Дорошенка Правобережжя і Лівобережжя, виведення з міст 

російських воєвод із залогами, скасування податків з поспільства тощо [97,                 

с. 253; 467, с. 160–161; 794, с. 150–151]. Тим часом запровадження воєводами 

нового адміністративно-територіального устрою [1002, с. 256–259], що 

позбавляв полковників і сотників реальної влади, підштовхнуло їх до 

усвідомлення необхідності відновлення внутрішньо-політичного суверенітету 

Лівобережної Гетьманщини. Зібрана на початку 1668 р. старшинська рада 

ухвалила розпочати повстання, очоливши яке І. Брюховецький до кінця березня 

майже повністю звільнив Лівобережжя від росіян [393, с. 221–231], а скликана 

П. Дорошенком старшинська рада (початок лютого) ухвалила «з обох сторін 

Дніпра жителям бути в з’єднанні і жити б осібно і давати данину турецькому 

царю і кримському хану…» [98, с. 30–31; 535, с. 106; 983, с. 138]. Заручившись 

підтримкою більшості лівобережних старшин [63, s. 256–266, 296–297; 69,                  

s. 209–210; 73, s. 100; 98, с. 91], він вирушив у похід на Лівобережжя. 18 червня 
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відбулося братання лівобережних козаків з правобережними, під час якого 

сталося вбивство І. Брюховецького. Скликана військова рада обрала 

П. Дорошенка гетьманом возз’єднаної України [245, s. 381–383; 688, с. 419; 467, 

с. 189–197; 794, с. 163–165].  

Так було зроблено важливий крок на шляху до консолідації еліти й 

подолання глибокої політичної кризи. Однак наступні події виявили нестійкість 

об’єднавчих мотивів у діях лівобережних і запорозьких старшинських 

угруповань та їхню непослідовність у протистоянні внутрішнім та зовнішнім 

«викликам». Особливо руйнівними факторами виявилися поновлення боротьби 

за владу, перевага станових і регіональних інтересів над національно-

державними та експансія сусідніх держав, які формували віддані собі 

псевдоелітні владні групи. Так, у вересні 1668 р. січова старшина, очолювана 

«запорозьким гетьманом» П. Суховієнком, прийнявши протекцію хана, 

розпочала воєнні дії проти П. Дорошенка. На початку жовтня частина 

лівобережної старшини під проводом наказного гетьмана Дем’яна Ігнатовича 

(поділяємо думку В. Горобця про доцільність вживання цього антропоніму 

замість «Демко Многогрішний») засвідчила згоду визнати підданство царю в 

обмін на отримання політичної автономії [337, c. 148; 410, с. 279–296; 467,                  

с. 228; 1036, с. 502–503]. У березні 1669 р. Глухівська рада обрала його 

гетьманом і ухвалила статті договору з Москвою, що передбачали відновлення 

автономного статусу (в обмеженому форматі) [205, с. 306–328; 467, с. 128–230; 

535, c. 122–147; 1036, с. 516–539].  

Щоб зберегти цілісність України та її внутрішньополітичний суверенітет, 

П. Дорошенко й правобережна еліта в серпні 1668 р. направили посольство до 

Порти з проектом договору, що передбачав прийняття протекції султана не у 

формі «підданства», а «опіки» [1043, с. 20–22]. Про це йшлося у двох його 

статтях (5 та 16). 9 стаття передбачала об’єднання всіх українських земель під 

владою гетьмана, а 5 й 8 – пожиттєвий статус останньої. Разом з тим українська 

сторона застерігала, що у випадку, якщо ж султан чи хан захочуть «вчинити нас 

підданими й данниками», то «… гетьман і Запорозьке військо подбають, щоб 
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іншим якимсь способом помислити про себе, міста свої зберігаючи і тримаючи 

під владою й пануванням своїм вільними, вільними і від усіляких уярмлень у 

всьому…» [201, с. 464–468; 1004, с. 439–440]. Корсунська березнева (1669 р.) 

рада ухвалила прийняття протекції, але без присяги султану, ймовірно, через 

розбіжності сторін у трактуванні окремих статей. Переговори продовжилися, і 

врешті-решт великий візир «присягнув» на пунктах договору, що передбачали 

створення «удільного князівства» (вірогідніше всього ця інформація є 

помилковою – В. С.) в кордонах на Заході аж до м. Ярослава «як здавна було», 

звільнення України від сплати данини султану та ін.  Султанський привілей від 

1 червня стверджував, що атрибути влади надавалися гетьману «не на 

підданство, а тільки як вияв приязні і на пострах ворогам вашим». Наприкінці 

1670 р. старшинська рада присягнула на вірність Мехмеду IV [35, s. 193–193v; 

52, s. 253; 78, s. 89; 100, с. 173–174; 525, c. 72–74; 1095, s. 25–26; 1120, s. 5]. 

Такої ж моделі взаємовідносин монарха-сюзерена і Війська Запорозького 

хотіли домогтися гетьман та старшини і від польського короля. Щоправда, до 

Варшави як програма-мінімум висувалася вимога реформування РП на основі 

«Гадяцької правдивої комісії» [145, с. 299–301; 245, s. 362; 973, s. 301–302; 978, 

c. 36; 1172, s. 196]. Однак за нею приховувалася ідея витворення де-факто 

самостійної держави під номінальною протекцією короля [169, с. 4–5; 833,       

с. 261–262; 837, с. 105]. Твердість і цілеспрямованість правобережної еліти в 

досягненні мети спонукала окремих польських вельмож до відзначення 

наявності в неї рис аристократизму. За свідченням одного з них (вересень 

1671 р.), «…але старшина – то є оптимати (дигнітарії – В. С.) військові, які 

безоглядно себе відносять до аристократії, бо так розуміє вона, що за 

допомогою шаблі це право отримали…» [55, s. 37]. Проте правляча меншість 

Корони Польської продовжувала курс на знищення України [2, s. 245-246], і ця 

позиція виявилася основною перешкодою для утворення «польсько-козацької 

унії», яка могла б, на думку Я. Домбровського, відіграти позитивну роль як для 

розвитку РП, так і народів, котрі у ній проживали [1092, с. 160]. 

П. Дорошенко та його соратники докладали максимум зусиль для 
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відновлення цілісності держави, шукаючи порозуміння з лівобережною 

старшиною і Д. Многогрішним. На початку 1671 р. йому запропонували 

укласти «братерську угоду» з метою обопільної взаємодопомоги супроти 

ворога в ім’я захисту «спільного добра і цілісності…» [66, s. 789]. Реалізувати 

цей намір не вдалося через усунення (не без сприяння росіян) старшиною, яка 

поступово переходила на позиції «постсуверенного автономізму» [899, с. 131–

134], Дем’яна Ігнатовича від влади (у ніч з 22 на 23 березня 1672 р.). 

Новообраний у червні гетьманом І. Самойлович однозначно зайняв 

промосковський зовнішньополітичний вектор. Має рацію сучасний російський 

історик П. Бушковіч, стверджуючи, що він «став першим українським 

гетьманом, більш-менш лояльним по відношенню до Росії…» [328, с. 80]. 

Незавершеною виявилася боротьба правобережного гетьмана і з 

опозицією з боку окремих правобережних і більшості запорозьких старшин, 

котрі обрали гетьманом М. Ханенка. Останній на початку вересня 1670 р. уклав 

Острозьку угоду з Річчю Посполитою, що передбачала ліквідацію державних 

інституцій України й повернення шляхти до маєтків. У зверненні до запорожців 

з березневої (1671 р.) Корсунської ради представники правобережної еліти (12 

генеральних старшин і полковників) підкреслювали, що вона поновила «важке 

ярмо підданства», яким «ляхи» «обкладали наш український народ», і 

закликали їх об’єднатися з городовими козаками [240, s. 303–305; 257, s. 366–

367; 467, с. 328–339; 794, с. 293–296]. Проте запорожці та їхні старшини 

відмовилися від цієї пропозиції й восени 1671 р. взяли участь у наступі 

польського війська на Україну. 27 жовтня знову було обрано гетьманом Війська 

Запорозького М. Ханенка [35, s. 300v–301; 265, s. 253–254; 794, c. 347–348; 

1172, s. 298–299]. Попри це, більшість із них з початку 1672 р. почала уже 

схилятися до підтримки П. Дорошенка. Ця тенденція давала шанс для 

згуртування запорозької та городової старшини. Подальше залежало від позиції 

Мегмеда IV, але той, завдавши РП поразки у воєнних діях 1672 р., не лише не 

реалізував надію на приєднання до Гетьманщини західноукраїнського регіону, 

а й згідно з укладеним Бучацьким трактатом (16 жовтня) долучив Подільське 
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воєводство до своїх володінь. Хоча 4 стаття договору передбачала визнання 

Польщею незалежності Української держави, П. Дорошенку не вдалося 

домогтися встановлення її західного кордону по річках Горинь і Лабунь [92,            

s. 81v.–82; 74, s. 431–432; 878, c. 231–235].  

Крах планів породив у гетьмана й еліти глибоке розчарування турецькою 

протекцією. У старшинському середовищі виникають розбіжності з приводу 

пошуку нової зовнішньополітичної альтернативи. Якщо генеральний осавул 

Я. Лизогуб зі старшинами Канівського, Черкаського й Уманського полків 

почали орієнтуватися на прийняття царської протекції, то брацлавський 

полковник П. Лисиця і подільський полковник О. Гоголь схилялися до 

визнання влади короля [35, s. 520v; 102, с. 165–166, 190]. Розглядався варіант 

можливого повернення до складу РП на основі визнання її владними 

структурами первинного змісту Гадяцького договору. Проте він відразу ж 

відпав, бо польська сторона мала намір поновити чинність Острозького 

трактату [35, s. 522–522v.; 1172, s. 356]. Перспективнішими виглядали можливі 

наслідки переговорного процесу, ініційованого Москвою (липень – листопад 

1673 р.). Сформульована правобережною елітою програма передбачала 

об’єднання України під владою П. Дорошенка, котрий мав управляти козаками 

і поспільством, будучи «господарем під протекцією царської величності…»; 

надіслання потужного війська для її оборони; підпорядкування Запорожжя 

гетьману тощо [467, с. 459–479; 812; 1034, c. 131–148; 1036, c. 917–945].  

Проте Москва відхилила цей план не без впливу І. Самойловича, котрий 

панічно боявся втратити булаву. Його жадоба домогтися об’єднання 

Гетьманщини під своєю владою обернулася вторгненням у січні 1674 р. 

московських військ князя Г. Ромодановского і лівобережних полків на 

Правобережжя, які без особливих зусиль досягли успіху. Зібрана 27 березня 

козацька рада обрала І. Самойловича гетьманом «обох боків Дніпра» й 

схвалила запропоновані Москвою умови договору, що повторювали Глухівські 

та Конотопські статті (тільки одна (16-та) визначала особливості статусу 

правобережного козацтва) [209, с. 601–604; 390, с. 45–46; 1267, с. 147–148; 467,                
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с. 484–497; 794, c. 487–495; 1257, c. 45–46]. Об’єднання України не посприяло 

нейтралізації деструктивних процесів ні в елітотворенні, ні в політичній сфері 

діяльності, зокрема, подоланню суперечностей між правобережною, 

лівобережною і запорозькою старшиною. Всупереч обіцянкам, І. Самойлович 

разом із Г. Ромодановскім не захистили правобережне населення від каральної 

акції турецько-татарських військ, які влітку 1674 р. спустошили Правобережну 

Гетьманщину [467, с. 511–524; 535, с. 252–259; 573, с. 354–392; 794, с. 509–527]. 

Це обернулося для П. Дорошенка остаточною втратою авторитету як в очах 

населення, так і в середовищі соратників. Крах реалізації намірів витворення 

суверенної держави паралізував волю старшини і козаків регіону до подальшої 

боротьби. Безнадійність становища гетьмана яскраво проявилася в листопаді 

1674 р., коли новообраний король Ян Собеський, не без підтримки місцевої 

старшини, козаків і поспільства, відновив свою владу на теренах Подільського, 

Брацлавського і Кальницького полків [467, с. 529–530; 794, с. 533–535; 1172,               

s. 399–400; 1196, s. 11–13]. Зазнавши невдачі у справі проведення за підтримки 

запорожців І. Сірка у квітні – липні 1676 р. спільної військової ради для 

обрання єдиного володаря булави, П. Дорошенко при появі російських і 

лівобережних полків поблизу Чигирина 29 вересня склав свої повноваження.    

Поділяємо існуючу в історіографії думку, що даний акт у поєднанні з 

ліквідацією державних інституцій на Правобережжі ознаменував поразку 

революції. Водночас було покладено край і процесу елітотворення, оскільки 

фактично було ліквідоване саме його ядро, сформоване безпосередньо в межах 

регіону. Щоправда, як зауважував О. Оглоблин, представники правобережної 

еліти (Лизогуби, Кандиби, Гамалії, Ханенки, Кочубеї, Скоропадські, Мазепа та 

інші) перенесли звідти в Лівобережну Гетьманщину «господарський та 

адміністративний досвід, прагнення до стабілізації громадського життя й 

зміцнення української державности, а разом з тим і тугу за українською 

соборністю» [682, с. 65]. Але їм виявилося не під силу переломити негативні 

тенденції втрати лівобережною старшиною елітних якостей і перетворення в 

типову владну верхівку, що й зумовило крах зусиль І. Мазепи в 1708 – 1709 рр. 
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домогтися незалежності від Московії. 

Процес елітотворення в добу революції мав ряд особливостей. Він 

відбувався на основі політичних цінностей еліти 20 – 30-х рр. XVII ст., відчував 

на собі помітний вплив фронтиру. Спостерігалося чергування етапів піднесення 

та занепаду; незавершеність творення елітної корпорації; відчувалася 

недостатність  внутрішньої консолідації. Найвищого рівня кристалізація 

елітних якостей старшинських угруповань досягла у Правобережній 

Гетьманщині за гетьманату П. Дорошенка (тут формування еліти майже 

завершилося), на найнижчому рівні залишалася на Запорожжі. Політична сфера 

діяльності мѐтаеліти також характеризувалася мінливістю: успіхи чергувалися з 

невдачами. Її зміст обумовлювався спрямованістю зусиль владної меншини 

щодо реалізації державної ідеї, готовністю і спроможністю обстоювати 

самостійність України від експансії сусідніх держав. Найбільшим досягненням 

стало виборення 1652 р. фактичної незалежності та витворення ефективно 

діючого державного механізму за гетьманату Б. Хмельницького. Зроблені після 

нього політичні помилки обернулися катастрофою: громадянською війною, 

поліцентризмом влади, постійним взаємопоборюванням елітарних угрупувань, 

підтримуваних Річчю Посполитою, Московією та Кримом, загибеллю 

Правобережної Гетьманщини і поразкою революції.  

Деструктивну роль в елітотворенні й політичній діяльності еліти 

відігравали такі фактори: наявність розходжень у політичних поглядах старшин 

і відсутність у них на 1648 р. ідеї незалежності Русі; переважання в 

ментальності старшин і козацтва уявлень про обов’язковість підпорядкування 

володарів булави «колективній волі» Війська Запорозького та пріоритет 

корпоративних (козацьких) інтересів і цінностей над національно-державними; 

протидія ВЗ утвердженню монархічної форми урядування; формування еліти з 

представників станів і груп, соціально-політичні інтереси яких істотно 

різнилися, а відтак перешкоджали згуртуванню навколо державної ідеї й 

породжували міжусобиці; вразливість геополітичного становища України та 

перманентна експансія сусідніх країн. 
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3.2. Соціальні джерела рекрутування еліти, її структура і циркуляція 

Із початком революції на півдні Київщини козацька еліта взяла на себе 

функцію відтворення полково-сотенної моделі територіально-політичної 

організації. З метою її перенесення на інші регіони Б. Хмельницький відправив 

туди підрозділи з групами старшин і значного військового товариства на чолі з 

полковниками М. Кривоносом, І. Ганжею, Д. Гирею, М. Гладким й ін. [3, арк. 

111; 4, арк. 110; 54, s. 441–442; 58, s. 545; 728; 94, с. 215; 111, с. 121; 124, с. 100; 

167, с. 4–6; 208, с. 262; 260, s. 13–21; 1078, s. 18–19]. З цією ж метою під час 

Західного походу (осінь 1648 р.) він розсилав полковників (М. Гладкого,                  

М. Кривоноса, Ф. Джеджалія, Д. Нечая та ін.) у різні райони Галичини і Волині  

[8, арк. 307; 124, с. 175; 129, с. 152, 170; 418, с. 71–77; 1063, с. 93–94]. Важливу 

роль цих «висланих гетьманом осіб» одним із перших в історіографії з’ясував 

Ф. Шевченко [1003, с. 273–274]. 

На початок 1649 р. місцева адміністрація, в організації якої (особливо на 

рівні полкової старшини і сотників) провідну роль відігравало козацтво, уже 

функціонувала на Лівобережжі, Брацлавщині, Київщині, півдні Волині, 

Летичівському й східній частині Кам’янець-Подільського повітів Подільського 

воєводства. За визнанням вольновського воєводи, «у всіх литовських містах 

урядників не має, всюди у містах з козаків обрані козацькі отамани» [9, арк. 40]. 

Особливістю ж процесу елітотворення стала активна участь у ньому 

покозаченого поспільства, котре в окремих регіонах (Поділля, південь Волині, 

можливо, північ Київського воєводства) виявилося навіть ледь не основним 

соціальним осердям формування владних структур у 1648 – першій половині 

1649 рр. [418, с. 53–134; 426, с. 28–60, 82–93, 167–171; 579, с. 82–88, 122–127; 

604, с. 44–162; 875, с. 27–67; 936; 1063, с. 75–105, 143–201]. Зокрема, в цьому 

переконує аналіз виявлених списків полковників та інших старшин ВЗ (червень 

1649 р.) [40, s. 21–23, 38; 76, s. 560]. Так, наприклад, у Летичівському повіті 

навесні 1649 р. з п’яти полків чотири очолювали вихідці з посполитих (Степко, 

І. Александренко, Менько, Яким (Якуш)) [4, арк. 226]. Однак після укладення 

Зборівського договору істотно зменшується приплив покозаченого поспільства 



121 
 

до лав старшини, адже тепер для цього спочатку потрібно було потрапити до 

козацького реєстру й пройти в ньому відповідний вишкіл.  

Влиття вихідців з посполитих спочатку до лав протоеліти, а згодом 

політичної еліти відбувалося не без труднощів, зумовлених відмінністю 

козацької та селянсько-міщанської субкультур. Адже сформована зі 

спадкоємного й «старовинного» козацтва елітна група бачила себе носіями 

лицарської корпоративної «етики та світогляду» [769, с. 119–128], тож випадки 

погордливого ставлення з її боку до новостворюваної старшинської когорти 

були непоодинокими. Секретар Яна Казимира італійський дворянин І. Піноцці 

занотував той факт, що жоден з козаків «… не може бути серед старшини, якщо 

не бував на Чорному морі» [363, s. 1066]. Відомо також, що І. Сірко 

неодноразово наголошував на необхідності претендентам на старшинські 

посади пройти сувору «школу» козацького життя і мати заслуги перед 

товариством. Тому він зневажав Я. Сомка, який «на Дону вином шинкував…», 

та І. Самойловича, котрого обзивав «мужиком» [102, с. 360; 152, с. 11–12]. 

П. Дорошенко також не без погорди називав М. Ханенка «кушніром» [39,              

s. 555]. З часом існуючі відмінності між цими групами у значній мірі 

нівелювалися. У цьому відношенні показовою є реакція глухівського сотника 

П. Уманця (1653 р.). На зауваження сєвского воєводи, що «нам не годиться 

простим людям до воєвод грамот писать…», він з гідністю відповів: «... ми за 

ласкою божою тепер не єтесьмо прості, але єстесьмо рицері Войска 

Запорозкого… (виділено нами. – В. С.) [1003, с. 262]. 

Важливим залишається питання про значимість в елітотворенні шляхти. 

В. Липинський першим запропонував концепцію її провідної ролі у формуванні 

української «аристократії» в середині XVII ст. [614, с. 95–111; 615, с. 53–55, 77–

78, 81–82, 96–111, 127–153, 166–169], основні положення якої 

використовувалися у працях В. Брехуненка, О. Дана, Я. Домбровського,                    

В. Кривошеї, І. Лисяка-Рудницького, В. Щербака, Н. Яковенко й ін. авторів. 

Зокрема, Я. Домбровський дійшов висновку, що питома вага шляхти в 1648 – 

1657 рр. становила серед генеральної старшини 53,4% (козаків – 13,3%, 
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невідомого походження – 33%), полковників – 22,4% (козаків – 15,2%, 

невідомого походження – 46,4%) [322, с. 98–100; 444, с. 68; 554, с. 9; 617, с. 55; 

1012, с. 10–11; 1016, с. 190–192; 1031, с. 146–147; 1047, с. 490–491; 1092, s. 48–

50]. Як правило, свої спостереження вчені обґрунтовували на підставі 

укладеного В. Липинським на основі козацького реєстру 1649 р. списку 

шляхтичів (він включав близько 1500 осіб із 750 родин, які складали 3,75% від 

загальної чисельності козацтва), котрі перебували у ВЗ [1148, с. 547–572]. Ця 

цифра з’явилася внаслідок переважно формального зіставлення віднайдених 

ним у джерелах і наукових працях шляхетських прізвищ з прізвищами козаків 

реєстру. В разі збігу їх носії зараховувалися до шляхти [1148, с. 557–566]. 

Послуговуючись такою ж методикою, В. Кривошея виявив у реєстрі уже 5100 

шляхтичів (12,6%) [554, с. 9]. При цьому ігноруються факти наявності 

однакових прізвищ в осіб, які належали до різних соціальних груп [835, с. 160–

164; 866, с. 40–41]. Наприклад, у такий спосіб серед козаків не важко віднайти 

т. зв. «нащадків» щонайменше 25 князівських родин (Ждановичів, Заславських, 

Глінських, Корецьких та ін.) [1195, s. 1–2, 10–13, 69, 71–91, 131–135, 157–160, 

172–176, 184, 231–257, 260–261, 405, 411, 413, 489–492, 505, 578–605, 636–637, 

641] і десятків таких знаних українських і польських шляхетських родин, як 

Аксаки, Гулевичі, Казановські, Калиновські, Лещинські, Сапєги, Тишкевичі, 

Чарнецькі й ін. [1194, s. 589–618]. Не має й підстав усіх носіїв однакового 

прізвища бездоказово відносити до одного роду (наприклад, 12 Богунів, 13 

Білецьких, 20 Гуляницьких тощо) [547, с. 116–117; 819, с. 207–209]. Доцільно 

враховувати й специфіку творення прізвищ в Україні, бо тут «…одна людина 

може жити під трьома і чотирма прізвищами, по батьку і по тестю, і по тещі, і 

по жінкам називаються…» [97, с. 191]. 

Джерела фіксують факти покозачення шляхти в 1648–1649 рр., створення 

нею сотень і полків на Волині, Київщині та в Галичині [107, с. 438–439, 451, 

491, 517, 630–631; 133, с. 155–156, 211, 226–227, 244–245, 254, 306–307; 134,                

с. 84–88, 115–117; 182, c. 101–103, 107, 114–115, 153, 251]. Чимало таких 

шляхтичів брало участь у революційних подіях з примусу обставин чи з огляду 
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інтересів. Не всі вони поспішали переймати козацькі цінності, зберігаючи 

власну станову ідентичність, ментальні, етичні й духовні переконання. 

Українська держава не завжди ставала справжньою Вітчизною для тих, хто 

продовжував вважати себе належними до Корони, як наприклад, І. Виговський, 

І. Груша, Г. Гуляницький, Г. Лісницький та П. Тетеря. З іншого боку, чимало 

шляхтичів (С. М. Кричевський, Мрозовицький, Гавратинський, І. Куцевич-

Миньківський, Я. Петрановський і десятки ін.) зі зброєю в руках самовіддано 

боролися за незалежність України, демонструючи взірці мужності.  

Незважаючи на  невеликий відсоток шляхти серед козацтва (за нашими 

дуже приблизними підрахунками він ледве наближувався до 1%) [835, с. 163–

164], її роль в елітотворенні та функціонуванні владних інституцій була 

(особливо в 1655–1665 рр.) вагомою. Цьому сприяли її освіченість, знання 

законів та етикету дипломатичної служби, досвід і хист до канцелярської й 

адміністративної роботи [579, с. 228–229; 1045, с. 362], а також протегування з 

боку Б. Хмельницького та І. Виговського. Загалом певне уявлення про питому 

вагу шляхти дають результати дослідження О. Однороженком «понад 300 

родових гербів козацької старшини другої половини XVII – першої половини 

XVIII ст.»: «близько 90% були новотворами козацької доби і лише 10% 

належали тим представникам старої руської (в окремих випадках – польської) 

шляхти, які свого часу долучилися до повстання Хмельницького» [685, с. 315]. 

Вельми складною і не розв’язаною залишається проблема впливу процесу 

«ошляхетчення» і «одворянення» старшин на зміну соціальної структури 

мѐтаеліти [835, с. 165–166]. 

Незрівняно меншою виявилася роль духовенства у становленні еліти, 

хоча його представники (священники і дяки) брали активну участь у революції. 

Тільки на західноукраїнських теренах влітку – восени 1648 р. їх число, за 

одними даними, сягало понад 100 осіб, за іншими – бл. 150 [579, с. 123; 875,                

с. 51]. Окремі з них ставали полковниками: І. Грабовський, Коритко, Василь, 

М. Чевага, Яремко [418, с. 116; 875, с. 43–44, 51; 936, с. 37–38, 54–55, 121]. У 

ролі організаторів й учасників повстань виступали священники й на Волині 
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[1063, с. 169]. На теренах Поділля прославився священник-полковник Якуш, 

котрого навесні 1649 р. повстанці хотіли обрати навіть гетьманом [30, c. 5; 836, 

с. 273]. Відомий полковник 1648 р. Півторакожуха був «… перед цим 

протопопом у Красному» [94, с. 249]. Упродовж весни 1649 – літа 1651 рр. у 

київському Поліссі діяв чорнобильський полковник М. Попович (Панкевич) 

[41, s. 37; 427, с. 224–226; 1274, с. 427]. Стан джерел не дозволяє з’ясувати їх 

питому вагу у старшинській корпорації. Найбільш блискучу кар’єру зробив 

попович І. Самойлович, котрого 1672 р. обрали гетьманом. Серед старшин 

Лівобережжя впливом користувався І. Попович (Аврамович) – обозний 

військовий в І. Золотаренка, чернігівський полковник (1655–1657 рр.). На 

Правобережжі паволоцький полковник І. Попович 1663 р. очолив повстання 

проти П. Тетері. Є дані про генерального хорунжого І. Поповича при 

І. Брюховецькому (1663 р.) й кальницького полковника М. Поповича (1674 р.) 

[102, с. 425–427; 547, с. 162, 185; 715, с. 5–15; 1274, с. 427].  

Важливою проблемою є з’ясування структури еліти. У ній за обсягом 

владних повноважень доцільно виділити такі групи: урядову, регіональну й 

значне військове товариство. Першу з них репрезентували гетьман (наказний 

гетьман) та генеральні старшини. Провідну роль у політичному житті відігравав 

інститут гетьманства. Ця трансформація повноважень гетьмана кінця XVI  – 

першої половини XVII ст., що жорстко контролювалася козацькою 

корпорацією, в очільника держави стала можливою лише завдяки винятковим 

якостям Б. Хмельницького. Набуваючи рис сакральності («Божественного 

обранництва») [883, с. 22–23; 1043, с. 12, 14, 22], його влада починала 

сприйматися рівноправною з владою іноземних володарів [714, с. 164]. Але 

сконструйована ним модель монархії виявилася зруйнованою переворотом                

І. Виговського, який завдав потужного удару «сакральному простору» 

функціонування гетьманської влади. Подальшого занепаду (аж до майже 

повного паралічу) остання зазнає за урядування Ю. Хмельницького [19, арк. 9; 

758, с. 120; 1144, s. 627]. Щоправда, П. Тетеря частково спромігся поновити її 

статус; надалі він зміцнився зусиллями І. Брюховецького, Д. Ігнатовича та                   
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І. Самойловича, котрі відродили жорстку вертикаль влади [405, с. 188–195]. На 

відміну від них, П. Дорошенко витворив оптимальну конструкцію 

функціонування гетьманського правління, що ґрунтувалася на дещо 

модернізованих традиційно-демократичних цінностях ВЗ. Будучи поборником 

сильної централізованої влади, він при цьому зумів уникнути авторитаризму й 

налагодити ефективну роботу старшинських і представницьких рад. Певним 

негативом для функціонування інституту гетьмана ставала непевність 

становища володаря булави, котрий у будь-який час міг втратити не тільки 

владу, але й життя. Як констатував М. Калушовський у липні 1663 р., 

«…господар валаський, гетьман запорозький і третій візир турецький завжди 

мають бути готовими до смерті. Слизька їхня доля… Козаки свого гетьмана або 

втоплять, або на раді між собою уб’ють, чого тут приклади маємо. Добрий, 

цнотливий чоловік й. м. п. Тетеря, але як і свого гетьманства, так і свого життя 

не дуже певний» [76, s. 311–312]. 

Зазвичай недооцінюється значимість у політичному житті наказних 

гетьманів, діяльність яких нерідко помітно впливала на перебіг подій. Так, 

важко проігнорувати роль М. Кривоноса в розгортанні боротьби влітку – 

восени 1648 р., який часто займав відмінну від Б. Хмельницького позицію і 

претендував на булаву [147, c. 57–61; 426, с. 39–57, 116–117]. Під час 

молдавських кампаній 1653 р. самовладно, якщо не свавільно, поводив себе 

Т. Хмельницький, котрий, маючи деспотичний норов, не прислухався до порад 

досвідчених старшин і на одній з військових рад у відповідь на зауваження 

полковника І. Богуна вихопив шаблю і поранив його в передпліччя [218, s. 207–

212, 215–220]. Вельми самостійно поводив себе І. Золотаренко в 1654–1655 рр. 

на Сіверщині і в Білорусі [389, с. 21–27];  Я. Сомко, прагнучи булави, зірвав 

наміри Ю. Хмельницького возз’єднати Україну [353, с. 272–284; 354, с. 125–

137; 362, с. 87–119; 395, с. 352–395; 1054, с. 225–317]. 

Потребує детальнішого з’ясування статус гетьмана «Війська 

Запорозького Низового». Ця інституція почала формуватися восени 1657 р. з 

обранням Я. Барабаша «кошовим гетьманом» [98, с. 184; 429, с. 107–109]. У 
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часі її поява збіглася з виокремленням Запорожжя у військово-політичну 

структуру, що еволюціонувала у квазідержавне утворення. Восени 1661 р. 

такого ж статусу домігся І. Брюховецький [21, арк. 31; 22, арк. 6–7]; у вересні 

1668 р. запорожці обрали гетьманом П. Суховія [98, с. 82, 154], а в серпні –                            

М. Ханенка. Усі вони титулувалися гетьманами «Війська Запорозького 

Низового» [35, s. 51v, 57, 190, 195v; 55, s. 12, 19v; 65, s. 275–276; 77, s. 554]. 

М. Ханенко навіть вважав «правдивим» Військом Запорозьким лише січове 

товариство, а тому домагався від Варшави визнання легітимною влади саме 

«запорозького» гетьмана, що мав перебувати «… на Кошу, в столиці, а не в 

городах» [55, s. 5]. Однак  повноваження низових гетьманів де-факто не 

виходили за сферу функціональних обов’язків кошового отамана, тому в 

боротьбі за владу вони покладалися винятково на зовнішню допомогу, 

перетворюючись на маріонеток Москви, Варшави чи Бахчисараю.  

Вельми вагомою була роль генеральних старшин, котрі рекрутувалися з 

найбільш «авторитетних і заслужених козаків, які перед тим посідали чільні 

місця в козацькій ієрархії» [396, с. 97]. Під керівництвом гетьмана вони 

утворювали уряд, до компетенції якого входила й дораджувальна складова. 

Остання полягала в наданні володарю булави порад при розв’язуванні 

поточних справ «державного управління» [391, с. 37–47; 392, с. 101–102; 556,             

с. 367; 688, с. 84–87; 689, с. 13; 692, с. 76; 699, с. 21–22; 1220]. Обов’язковою 

була участь генеральних старшин у роботі старшинських і представницьких 

козацьких рад й прийнятті ухвал. У часи «безгетьмання» на них покладалася 

відповідальність за керівництво країною [686, с. 92–93; 690, с. 197]. Статус 

генеральних старшин у середині корпорації був різним. Вони поділялися на дві 

групи: «вищу» (обозний, писар, судді) й «нижчу» (осавули, хорунжий, 

бунчужний). Перше місце в ієрархії посідав уряд генерального обозного, що 

традиційно вважався за значимістю другим після гетьмана [392, с. 102–115; 396, 

с. 94–98; 686, с. 107, 112, 140]. Траплялися й випадки, коли окремі з 

представників генеральної старшини зосереджували у своїх руках 

повноваження, що виходили за межі посадових обов’язків. Наприклад, фаворит 
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Б. Хмельницького І. Виговський влітку 1652 р. вихвалявся перед російським 

послам, що у ВЗ є «володарем в усіх справах», а гетьман і старшини його 

«слухають і поважають» [121, с. 222]. І. Ковалевський та П. Тетеря де-факто 

контролювали діяльність Ю. Хмельницького. Саме генеральні старшини 

1672 р. усунули від влади Д. Ігнатовича. З іншого боку, часто гетьмани 

нехтували їхньою позицією.  Загалом, не володіючи великими матеріальними 

ресурсами й не маючи у своєму розпорядженні військових підрозділів, 

генеральні старшини, як правило, не відігравали самостійної політичної ролі в 

житті України.  

Другу складову еліти утворювала полково-сотенна старшина 

(регіональна). В історіографії уже описано сферу діяльності полковників [391, 

с. 69–72; 399, с. 245–256; 401, с. 93–98, 134–135; 485, с. 45–53; 579, с. 239–240; 

689, с. 15–20; 498, с. 4–21; 749, с. 53–57; 780, с. 25–81], яка охоплювала, окрім 

військової справи, й розв’язання широкого кола питань у соціальних 

відносинах та господарському житті [208, с. 262–276; 209, с. 864–954]. Разом з 

тим заслуговує на перегляд думка, що їх обов’язки дублювали «на місцевому 

рівні прерогативи гетьманської влади», і «як державні діячі» полковники 

ставали «повновладними господарями полкової території» [391, с. 61; 399,                 

с. 247; 556, с. 369; 698, с. 8]. Втім, реалії недвозначно доводять, що ця когорта 

службовців, очолюючи полкові уряди й володіючи військовою, 

адміністративною й судовою владою, все ж, на відміну від гетьмана, не мала 

політичної влади, а відтак не могла в полках дублювати «гетьманську владу». 

Потребує, на наш погляд, уточнення й думка, що полковники 

«…розпоряджалися всім земельним фондом, який складався з колишніх 

королівщин та земель, залишених шляхтою», й «…розподіляли ці землі між 

старшиною і козаками як плату за несення ними військової служби», роздавали 

«вільні землі» тощо [391, с. 61; 399, с. 247; 780, с. 47]. За нашими підрахунками, 

з 38 універсалів полковників, виявлених за період від початку 1648 р. по 

серпень 1657 р., лише 5 (13 %) передбачали надання земель храмам і приватним 

особам, а з вересня 1657 р. до кінця 1676 р. з 70 універсалів – лише 7 (10 %). 
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Усього ж за роки революції зі 108 універсалів тільки 12 (11 %) торкалися сфери 

роздачі земельних володінь (за винятком озер, ставків, млинів) [209, с. 864–874, 

877–879, 885–914, 917–919, 922–932, 937–949, 952–953; 262, с. 262–272]. 

Враховуючи перебування  кожного року на військовій службі десятків тисяч 

реєстрових козаків і старшин (у межах 40–60 тис. осіб), такі масштаби 

земельних операцій є занадто мізерними, щоб стверджувати про використання 

земельного фонду для платні «за несення ними військової служби». 

Припускаємо, що гетьман доручав полковникам виконувати тільки функції 

своєрідних наглядачів/охоронців («дозорців») за землями, залишеними 

магнатами і шляхтою [208, с. 267]. Водночас козаки і посполиті, відповідно до 

звичаєвого права «займанщини», могли привласнювати ділянки пустуючої 

«землі і лугу, і лісу та й обгородити чи окопати й поселитися зі своєю 

сім’єю…» [98, с. 349]. Не випадково П. Халебський підкреслював масовий 

характер освоєння ними сільськогосподарських угідь та земель [210, с. 64, 91]. 

Інше питання – це прояви надуживань з боку полковників, які «…могли забрати 

під ранг ті чи інші вільні військові села, навіть не питаючи при цьому дозволу в 

гетьмана» [401, с. 139]. Окрім цього, в умовах відсутності законодавчого 

оформлення їхніх повноважень у сфері аграрних відносин, полковники нерідко 

діяли на власний розсуд. Так, наприклад, ніжинський полковник 

Г. Гуляницький у березні 1657 р. наказав менському сотнику заборонити 

козакам і посполитим займати і обробляти в минулому «поля … панские», бо 

він віддав їх у володіння Макошинському монастирю [168, с. 388]. 

Фінансово-господарська діяльність полковників (збирання різноманітних 

податків і мита, здача в оренду джерел прибутків (зокрема, млинів, продаж 

горілки, будівництво винокурень і буд для виготовлення поташу, надання 

монастирям та особам прав на будівництво млинів і отримання від них 

прибутків, зайняття гребель та ін.) сприяла їх збагаченню й породжувала 

спокуси для зловживань [310, с. 73–184; 391, с. 61; 401, с. 134–152; 405, с. 256–

270; 428, с. 110; 485, с. 52; 579, с. 240]. Зосереджуючи в руках чималі багатства, 

корпорація полковників, опираючись на військову потугу полків, була 
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серцевиною еліти. Їхня позиція, як правило, ставала визначальною у прийнятті 

старшинськими радами найважливіших ухвал. Показово також, що останні 

могли відбуватися винятково за умови наявності не менше 80% полковників (у 

випадку хвороби ті зобов’язувалися направляти замість себе когось зі старшин) 

[185, с. 32]. Л. Окіншевич першим з-поміж дослідників звернув увагу на їх 

особливо важливу роль у політичному житті «України» [689, с. 15–16].                          

Я. Домбровський, імовірно, не без підстав зараховував полковників до вищої 

старшини (до якої також відносив гетьмана і генеральну старшину) [1089,                      

s. 176]. Погоджуємося з думкою В. Горобця, що в реальному вимірі «владної 

взаємодії» «саме полковники були найбільш впливовими, зрозуміло, після 

гетьмана, козацькими старшинами» [401, с. 93].  

Очолюючи регіональну еліту, нерідко (особливо з 1659 р.) вони мали 

визначальний вплив на перебіг революційних подій, внутрішню і зовнішню 

політику уряду. Уже в період гетьманату Б. Хмельницького окремі з них 

відкрито демонстрували опозиційність до його політики. Тільки завдячуючи 

виваженості гетьмана, вдавалося запобігти спалаху громадянської війни 

(наприклад, після укладення Зборівського й Білоцерківського договорів). 

І. Виговський, навпаки, часто нехтував традицією залучення полковників для 

розв’язання складних проблем і вдавався до невиправдано жорстоких репресій 

щодо тих із них, котрі не підтримували його курсу [95, с. 126–127; 104, с. 265; 

188, с. 300; 688, с. 392], що провокувало загострення політичної боротьби й 

розколи серед еліти. Через позиції полковників Ю. Хмельницький змушений 

був спочатку укласти Переяславський договір, а пізніше – Чуднівський. Знову 

ж таки відмова більшості лівобережних полковників підпорядкуватися 

центральній владі призвела до появи 1663 р. Лівобережної Гетьманщини. 

Правлячі кола Московської держави швидко помітили зростання їх політичної 

ролі і намагалися використовувати для послаблення прерогатив центральної 

влади. Не випадково статтями Переяславського договору 1659 р. гетьман 

позбавлявся прав на власний розсуд зміщувати полковників з посад і карати 

смертю [209, с. 119–120; 391, с. 63].  
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На місцях повнота влади зосереджувалася в руках сотників, функції яких 

уподібнювалися полковницьким. На жаль, майже не збереглося джерел, що 

висвітлювали б палітру їхньої діяльності, проте, безсумнівно, що саме завдяки 

їм забезпечувалася життєдіяльність політичної системи України.  

Третьою складовою структури еліти було значне військове товариство, 

формування якого у привілейований прошарок пришвидшилося з початку 

революції. Уже в 1650-х рр. XVII ст. окреслилася тенденція виокремлення з 

козацької спільноти групи «військового товариства», за котрою починала 

закріплюватися назва «знатного військового товариства» [687, с. 12–17]. 

Оскільки її ядро складали особи, котрих раніше обирали старшинами, вона 

слугувала кадровим резервом, «окремі представники якого займали урядові 

посади» [696, с. 303]. Невизначеність правового статусу цього кола осіб 

породила поліваріантність їх позначення у джерелах. Зокрема, вони зафіксовані 

під такими назвами, як «знатні товариші», «значні козаки», «старші» козаки, 

«старше товариство», «радне товариство», «товариш сотні», «товариш 

полковий» та ін. Серед них особливу цінність мають означення «значні 

козаки», «знатні військові товариші» чи «заслужені товариші», сформульовані в 

середовищі власне козацької спільноти [47, s. 196; 97, с. 132–133; 209, с. 419; 

687, с. 190; 758, с. 134].  

У розпорядчій документації гетьманів (від І. Виговського до 

І. Самойловича включно) за цим прошарком почав закріплюватися статус 

«старшого товариства» на відміну від «молодшого». Водночас у ній не вдалося 

виявити жодної інформації про його зарахування до категорії старшини [209,              

с. 67–99, 130–178, 198–235, 290–365, 398–498, 503–579, 625–696]. Відтак для 

означення цієї групи в період революції, на наш погляд, доцільніше 

використовувати термін «значне військове товариство», а не «неурядова 

старшина». Згодом його представники «…поступово прибирали на себе права й 

привілеї шляхти, вважали себе соціальною елітою і запровадили термін – 

козацька старшина» [696, с. 303]. Найавторитетніші з-поміж них запрошувалися 

гетьманами для обговорення важливих справ [1003, с. 279]. В умовах 
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трансформації військової ради у представницьку (коли з кожної сотні 

обиралося від 2 до 20 осіб [485, с. 7–9; 793, c. 62; 802, с. 29; 1220, с. 9–10]) 

переважно вони потрапляли до складу депутатів. Першу таку раду 

Б. Хмельницький провів у березні 1650 р., і в ній взяло участь бл. 3 тис. 

старшин і «кращих людей з черкас» [120, с. 352]. Не випадково джерела 

фіксують їх під назвою «радників», «товаришів, придатних до ради», 

«товариства добре знаючих справу і придатних до ради» тощо [688, с. 281].  

Активно залучалися вони й до виконання дипломатичних місій [569, с. 72–87]. 

Майже не дослідженою проблемою залишається процес рекрутування або 

ж циркуляції політичної еліти. В елітології вже звертали увагу на 

неоднозначність тлумачення В. Парето ним же сформульованого концепту. З 

його праць, наприклад, «не ясно, чи відноситься поняття «циркуляція еліт» до 

процесу динаміки нееліт в еліти чи ж до заміни однієї еліти іншою» [294,                    

с. 101]. Визнаючи право на існування обох інваріантів, у своєму дослідженні 

опираємося на перший з них, а саме: динаміку рекрутування здібних осіб з 

різних прошарків до еліти, а також перехід з її нижчих щаблів на верхні і 

навпаки.  

 Особливістю (унікальною на той час у Європі) українського 

елітотворення були його відкритість, широка соціальна база й вертикальна 

мобільність. Необмежене право будь-кого вступати до козацького стану 

відкривало можливість здібним особистостям обіймати найвищі посади. Такий 

спосіб рекрутування еліти забезпечував її відносно швидке оновлення і 

життєздатність витвореної політичної системи. Визначальними факторами, що 

обумовлювали алгоритм відкритості циркуляції, були: пасіонарність учасників 

боротьби; традиційна ротація козацькими радами старшин (на основі 

меритократизму) у ВЗ й екстремальність умов функціонування держави, що 

спонукала владні структури оновлювати свої лави.  

До 1648 р. запорукою збереження відкритості циркуляції старшин був 

механізм її постійної ротації на радах [766, c. 118–119; 768, с. 150–151]. Він 

продовжував функціонувати і в період революції, однак, втрачаючи час від часу 
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своє домінування. Єдиною сферою, де зберігалася його незмінність, залишалася 

елекція гетьманів, але поступово утверджувалася тенденція її проведення 

замість генеральної представницькою радою. Як визнавав Ю. Хмельницький у 

лютому 1660 р., «звично Війську Запорозькому, згідно уподобання, й одного 

дня мати трьох гетьманів» [185, с. 416]. Ситуація з ротацією інших старшин не 

була такою однозначною. За гетьманату Б. Хмельницького генеральна 

старшина призначалася володарем булави, а після нього спостерігалося 

поєднання цієї процедури з їх виборністю. Що стосується полкового-сотенного 

рівня, то впродовж 1648–1649 рр. практикувалися обидва підходи до 

формування персонального складу владних структур. Пізніше на чільне місце 

висувається принцип їх призначення й усунення з посад: Б. Хмельницьким – 

полковників, а останніми – сотників і т. д. Вперше ротацію частини 

полковників гетьман здійснив у травні 1649 р. (у зв’язку із завершенням їх 

річної каденції) [51, s. 137]. Полковники позбавлялися влади й у випадках, коли 

недбало виконували обов’язки або порушували гетьманські розпорядження [40, 

s. 198; 94, с. 472; 101, с. 679; 128, с. 178–180, 241]. В умовах воєнних дій козаки 

за необхідності обирали полковників з власної ініціативи [125, с. 54]. 

Практика призначення старшин викликала невдоволення козацтва. 

Скориставшись послабленням гетьманської влади, навесні 1657 р. з його 

ініціативи в деяких полках розпочалося відновлення традиції елекції сотників 

[102, с. 740], спроби ж поширити її на полковницький рівень зустріли рішучу 

протидію старшини [98, с. 71]. Зі свого боку  Москва, аби заручитися 

підтримкою козаків, у 7 статті Переяславського договору 1659 р. легітимізувала 

принцип елекції старшин і позбавила гетьмана права звільняти з посад 

полковників [209, с. 119], через що на Лівобережжі в 1660 – першій половині 

1663-х рр. утверджується процедура виборів останніх за обов’язкової умови 

узгодження кандидатури з усією полковою старшиною й, очевидно, значним 

військовим товариством. Усе це помітно ускладнювало відносини у суспільстві. 

Так, на початку серпня 1661 р. Я. Сомко в листі до полтавчан обізвав їх 

заколотниками, бо «полковників без поради всіх сотників і товариства у полк 
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свій обираєте…» і «самі собі полковниками і старшиною хочете бути…» [20, 

арк. 3]. Уже І. Брюховецький відновив принцип призначення полковників на 

посади [25, арк. 93; 401, с. 116–118, 120].  

На Правобережжі в 1660–1664-х рр., імовірно, ротація полковників 

відбувалася переважно на основі «вільної елекції» полкового козацтва, але за 

узгодженням кандидатур із гетьманом. Такий церемоніал фіксується в 

«Інструкції послам Війська Запорозького» від 10 грудня 1664 р. (ст. 30). 

Обґрунтовуючи його доцільність, у ній зазначалося, що інакше через втручання 

черні «трапляються заворушення й озлоблення…, коли доброзичливому 

полковнику під виглядом вільної елекції підготують загибель». Щодо сотників, 

то вони могли позбавлятися посад й призначатися на них тільки «за розсудом 

полковника свого…» [143, с. 112]. Проте в умовах повстання 1664–1665 рр. 

його учасники обирали старшин зі власної ініціативи. За образним 

висловлюванням брацлавського полковника О. Гоголя (11 вересня 1664 р.), 

справа «дійшла до того, що кожний козак був полковником, а кожний сотник – 

гетьманом» [185, с. 461]. Новообраними полковниками стали запорожець Чоп, 

Цар, Стріла, Шульга, Варениця, Богомаз, В. Коваленко, Мельник та ін. [46, s. 2; 

243, s. 38]. Враховуючи настрої повстанців, П. Тетеря у березні 1665 р. визнав 

право «молодців Війська Запорозького» самим обирати і звільняти старшин [47, 

s. 193]. Із приходом до влади П. Дорошенка поновлюється принцип 

призначення полковників (можливо, не без порад із генеральною й полковою 

старшиною) [55, s. 14; 102, с. 125; 688, с. 420].  

Лівобережний гетьман Д. Ігнатович переважно надавав посади 

полковників родичам чи своякам (за час своєї каденції він звільнив з 

полковницького уряду 8 осіб) [102, с. 688–689; 688, с. 117]. І. Самойлович, 

прийшовши до влади, відразу ж змінив керівництво в усіх полках (за винятком 

Київського) [401, с. 118]. Пізніше, враховуючи помилки свого попередника, він 

пішов на компроміс у питанні елекції зі старшиною і козацтвом. Із середини 

1670-х рр. за його сприяння загалом формується демократична процедура 

виборів полковників, що набула завершеності за І. Мазепи. Гетьман надавав 
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дозвіл на їх проведення і направляв (з метою контролю?) на елекцію своїх 

представників. Якщо ж на посаду претендувало кілька осіб, то вона відбувалася 

у два етапи. На першому з них (попередньому) голосували всі козаки полку у 

своїх сотнях, після чого обране ними товариство, сотники, полкова старшина й 

«значні товариші» збиралися у полковому місті для заключної фази виборів. На 

завершення гетьман санкціонував вибір врученням посадовцю пернача [712,              

с. 187–191; 391, с. 64–65; 414, с. 93–100]. 

Ротація старшин у Запорожжі в роки революції не зазнала істотних змін. 

Їх традиційно обирала козацька рада. Новизною стала лише поява (епізодично) 

посади кошового гетьмана. Показово, що коли І. Брюховецького та М. Ханенка 

обирали гетьманами України, то вони відмовлялися від виборності старшин, 

призначаючи їх на власний розсуд [35, s. 298 v; 92, s. 31]. 

Малодослідженою залишається проблема ролі непотизму (родинності, 

включаючи свояцтво) та корупційності в ротаційних процесах елітотворення 

[409, с. 56–61; 401, с. 108–109, 117–120; 402, с. 154–157; 905, с. 99–101; 907,                  

с. 240–242]). Відомо, що однією з найхарактерніших ознак української 

ментальності є традиційне культивування сімейно-родинних цінностей, як 

стрижневих у житті людини, через що гетьмани формували осередки на зразок 

кланових. Кожен із володарів булави просував на посади наближених до себе 

осіб, внаслідок чого прихід до влади нових керівників супроводжувався 

істотною ротацією старшинських кадрів. У з’ясуванні цих змін найбільша 

заслуга належить В. Кривошеї. За його підрахунками, за гетьманату І. 

Виговського зміна «керівного ядра Війська Запорозького» становила 61–72 %. 

Із виявлених ученим прізвищ 155 старшинських родин «нові» складали 48,4 % 

(75 родин) [1223, с. 14–15]. У часи гетьманування Ю. Хмельницького 

повернули владу представники 37 родин (14,6%), зберегли посади 79 родин 

(31,2%), а «новими» виявилися 137 родин (54, 15 %). Час перебування при владі 

І. Брюховецького приніс такі результати: зі 141 родини 13 (9,2 %) повернули 

свої уряди, 56 (39,7 %) зберегли свій статус і 72 (51 %) отримали їх. За 

гетьманату Д. Ігнатовича зі 188 ідентифікованих родин повернули уряди 28 
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(14,9 %), зберегли їх 63 родини (33,5 %) і отримали 97 родин (51,6 %) [1223,                

с. 16–19]. Таким чином, прихід до влади володарів булави ознаменовувався 

появою у старшинському корпусі (встановленому за прізвищами) понад 50 % 

нових родин.  

В. Горобець слушно звернув увагу на той факт, що старшинська 

корпорація не засуджувала непотизм [409, с. 57]. Опрацьовані нами джерела 

також не фіксують проявів невдоволення цим явищем і з боку рядових козаків. 

Пояснити цей феномен можна тим, що у їхній шкалі цінностей сприяння 

родичам не вважалося аморальним вчинком. Унаслідок цього воно набуло 

достатнього поширення. Зовсім інакшою була реакція на корупційні дії 

представників влади. Наприклад, створюючи козацький реєстр восени 1649 р., 

частина старшин за запис до нього брала «від кожного козака» по 15 злотих [3, 

арк. 292]. Ця практика зберігалася і на час складання наступних реєстрів [98, 

с. 202]. Хабарництво проникало й в інші сфери життя. Відомо, що 

І. Виговський після укладення Зборівського договору брав від шляхтичів по 

200-300 червоних злотих за кожен універсал, виданий на володіння маєтками 

[3, арк. 344]. Із середини 50-х рр. серед старшин зароджується звичка час від 

часу обдаровувати представників влади, що перебували на вищих щаблях [95, 

с. 4]. Траплялися випадки підкупів старшин і козаків. У такий спосіб, 

наприклад, І. Виговський та П. Тетеря досягали підтримки з боку старшин під 

час їх елекції гетьманами [115, с. 217; 116, с. 25–26; 228, s. 189–190].  

Корумпованість старшин вельми успішно використовував у своїх 

інтересах польський двір. Наприклад, для навернення до польського інтересу 

окремих з них урядовий комісар С. К. Беневський влітку 1658 р. одержав 13 

тис. злотих, а на утримання українського посольства з 20 квітня до кінця травня 

1659 р. у Варшаві було витрачено 50 тис. злотих [1111, s. 133]. Маємо унікальне 

визнання коронного канцлера М. Пражмовського про практику підкупів 

старшин, котрим виплачували чималі суми (наприклад, І. Груша отримав 

відразу ж готівкою 12 тис. злотих) [84, s. 51]. Чималі кошти за свої послуги 

отримував і П. Тетеря [185, с. 149, 222, 228, 232, 245]. 
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З кінця 60-х рр. XVII ст. у Лівобережній Гетьманщині набирає поширення 

купівля посад, яка стає за гетьманатів І. Самойловича та І. Мазепи корупційним 

«спрутом», що охопив лівобережний політикум [401, с. 108–109, 117–120]). 

Вочевидь, не без підстав генеральна старшина в липні 1687 р. звинувачувала 

І. Самойловича в тому, що він брав «великі хабарі» за отримання 

претендентами полковницьких урядів і впродовж останніх чотирьох років 

намагався продати «за великі гроші» посаду генерального судді [110, с. 302–

303]. Враховуючи масштаби хабарництва та його негативні наслідки, автори 

«Конституції Пилипа Орлика» в 10-й статті зобов’язували гетьмана і 

полковників не допускати корупції, продаючи старшинські посади за гроші 

[184, с. 58]. 

У підсумку зазначимо, що ядром становлення еліти було козацтво. До 

укладення Зборівського договору помітну роль у цьому процесі відігравало 

покозачене поспільство, однак пізніше його присутність серед елітарних кіл 

істотно зменшується. Попри незначний відсоток шляхти у ВЗ, її представники 

складали важливий сегмент полкової та генеральної старшини, а в 1655–

1665 рр. мали чи не вирішальний вплив на внутрішню та зовнішню політику 

уряду.  

Вивчення структури еліти дозволило виокремити кілька соціокультурних 

корпорацій (що перебували в стані формування): урядову, регіональну та 

значного військового товариства, між якими не існувало усталених бар’єрів. 

Розуміючи під «циркуляцією еліт» динаміку рекрутування найбільш здібних 

осіб з різних прошарків до складу еліти, а також перехід з її нижчих щаблів на 

верхні і навпаки, виділяємо такі прикметні риси цього процесу, як відкритість і 

динамічність. Водночас визначальною стає тенденція утвердження принципу 

призначення старшин і усунення від їх виборів основної маси козацтва. 

Окреслилася практика вкорінення непотизму й хабарництва.          
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3.3. Угруповання еліти. Вплив на відносини між ними 

зовнішньополітичного чинника 

На початковому етапі революції (лютий – травень 1648 р.) джерела не 

фіксують помітних розбіжностей серед козацької еліти. Із приєднанням 

старшини реєстрового козацтва остання склала її більшість. Сприймаючи 

Владислава IV як протектора, а РП вважаючи за Вітчизну, вона намагалася 

порозумітися з Варшавою на основі скасування «Ординації» 1638 р. і 

поновлення прав і привілеїв ВЗ. Так розпочалося становлення поміркованого 

угруповання під проводом Б. Хмельницького. Водночас зі старшин запорожців, 

нереєстрових козаків і покозачених посполитих формувалося радикальне 

угруповання,  яке на чолі з наказним гетьманом М. Кривоносом влітку – восени 

1648 р.  добилося звільнення українських земель. По суті, воно в «дисперсній» 

формі [446, с. 747–748]) виражало національно-конфесійні устремління 

українців, час від часу виступаючи проти політичного курсу Б. Хмельницького, 

зокрема, при укладенні Замостянського перемир’я. Адже від Замостя до 

Кракова українсько-кримська кіннота могла дійти за 3 дні, для оборони якого 

не було достатніх сил [1118, s. 56–57]. За визнанням одного з анонімних 

сучасників подій, якби Бог не відвів під Замостям гетьмана від «злого умислу», 

то «напевне всі ми опинилися б у Гданську, бо так швидко у той час утікали» 

[214, s. 106]. Тому М. Кривоніс, П. Головацький та інші сподівалися на 

досягнення перемоги й наполягали на продовженні наступу, не сприймаючи 

ідеї перемир’я. У першій половині 1649 р. більшість із новопосталої старшини 

продовжувала виступати проти замирення з КП [9, арк. 113]. 

Грудень 1648 – лютий 1649 рр. стали своєрідним «Рубіконом» у настроях 

осіб з поміркованого угрупування, започаткувавши процес їхньої радикалізації. 

На початок Переяславських перемовин (20–23 лютого) з польським 

посольством вони вже усвідомлювали необхідність «відокремлення Русі від 

Корони». На раді, що передувала перемовинам, старшина «напала на 

Хмельницького за те, що відступив від Замостя і не пішов у глиб Польщі» [40, 

s. 45]. У відповідь вперше в українській політичній практиці було 
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запропоновано план комбінованого удару по РП з метою її розгрому і 

створення самостійної держави [124, с. 275. 279, 289, 337]. Однак ці наміри 

зазнали фіаско через згубний вплив геополітичного чинника. Кримський хан 

під Зборовом нав’язав свою волю як РП, так і  Україні, змусивши гетьмана 

визнати королівську владу [50, s. 77; 204, с. 62, 70; 252, s. 211]. Крім того, хану 

вдалося домогтися від короля дозволу татарським чамбулам, котрі поверталися 

до домівок, грабувати, спустошувати поселення і брати ясир [38, s. 3]. Крах 

надій на успіх розчарував значну частину мéтаеліти, і вона почала схилятися до 

пошуку компромісу з Варшавою. Радикальне ж угруповання (Д. Нечай, 

М. Небаба, Л. Мозиря, Кривоносенко, С. Пободайло й ін.) підтримувало 

соціальні виступи нереєстровиків і посполитих. Під їхнім тиском наприкінці 

1650 р. гетьман був змушений  погодитися на усунення шляхти й урядників з 

України [426, с. 264–269; 427, с. 10–13, 20–24, 70–80; 836, с. 69–89; 875, с. 287–

294]. З іншого боку, пришвидшується становлення угруповання прихильників 

орієнтації на РП, яке рішуче протидіяло принесенню присяги Мегмеду IV і 

наполягало на мирному розв’язанні конфлікту з нею [3, арк. 449–450; 15, арк. 

74; 31, арк. 57; 129, с. 432]. 

Укладення Білоцерківського договору спровокувало нове загострення 

суперечностей між основними старшинськими угрупованнями [241, s. 377, 

397]. До радикального приєдналася старшина полків, розташованих на теренах 

Брацлавського і Чернігівського воєводств, очолювана І. Богуном, М. Гладким, 

С. Пободайлом та ін. полковниками. Лише завдячуючи виваженим діям 

Б. Хмельницького, вдалося уникнути «війни Русі з Руссю» [128, с. 252]. І все ж 

група радикально налаштованих старшин організувала навесні 1652 р. змову 

проти гетьмана, після викриття якої кількох полковників і сотників стратили  

[1, арк. 99 зв.; 45, s. 94; 10, арк. 263, 274–275; 121, с. 174; 129, с. 645–646; 141, 

с. 235].  

Рішучість Б. Хмельницького, з одного боку, а з іншого – визнання ним 

після Батозької перемоги соціально-економічних здобутків посполитих у 

Селянській війні звели нанівець вплив радикалів на політичне життя. 
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Розпочалося переформатування співвідношення сил між різними 

угрупованнями еліти, одним із проявів чого став розпад (завершився влітку 

1655 р.) поміркованих на два крила: «незалежників» («самостійників») й 

«автономістів». Перші виражали інтереси більшості спадкоємного і 

новопосталого козацтва, а також покозачених посполитих (переважно 

Правобережжя). Очолювані Б. Хмельницьким, вони продовжували вбачати 

мету боротьби в досягненні незалежності України, не відкидаючи при цьому і 

можливості прийняття номінальної протекції іноземного монарха у формі 

«опіки», а не «підданства» йому. Друга група віддзеркалювала настрої значної 

частини козацтва (включаючи запорожців), покозачених посполитих 

(переважно Лівобережжя), більшості шляхти й православного духовенства, 

готових обмежитися автономією. Показово, що  найвпливовіші представники 

клану Б. Хмельницького (І. Виговський, П. Тетеря, С. Богданович-Зарудний, 

Г. Лісницький, брати Золотаренки та ін.) відігравали серед автономістів 

помітну роль. Частина з них орієнтувалася на Варшаву, інші на Москву. 

Розбіжності в позиціях угруповань влітку 1653 р. зірвали прийняття 

старшинською (а, можливо, й військовою) радами ухвал про присягу султану 

[3, арк. 628–629; 121, с. 307; 203, с. 536–537, 561; 224, s. 666]. Безвихідність 

зовнішньополітичного становища України не в останню чергу була обумовлена 

укладенням кримсько-польської Кам’янецької угоди, що не передбачала 

збереження політичної автономії й дозволяла полякам окупувати її територію 

[61, s. 187; 81, s. 23–23v; 880, с. 19–20; 1086, s. 265–272]. Саме тому, а не з 

інших міркувань, еліта й пішла на прийняття царської протекції 18 січня 1654 

р., на чому, вочевидь, наполягав І. Виговський [17, арк. 55].  

Цей акт став одним із найпотужніших деструктивних 

зовнішньополітичних чинників впливу на взаємовідносини елітних угруповань. 

Оскільки Москва трактувала протекцію як «підданство» і прагнула істотно 

обмежити внутрішньополітичний суверенітет України, то угруповання 

«незалежників» розпочало пошук нового протектора. Наприкінці серпня 1655 р. 

досягається домовленість про згоду шведського короля Карла Х Густава 
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визнати владу гетьмана над західноукраїнським регіоном в обмін на участь 

українців в антипольській коаліції [128, с. 439; 428, с. 1108–1109; 843, с. 80–81; 

949, с. 117–120; 960, с. 64; 1142, s. 298]. Відбувається другий Західний похід 

української армії, окремі підрозділи якої вийшли до Вісли, проте не змогли 

закріпитися на цих рубежах, бо Карл Х, якому вдалося легко оволодіти 

більшою частиною РП, розглядаючи західноукраїнські землі своїм володінням, 

змусив Б. Хмельницького залишити їх. Отже, геополітичні амбіції володаря 

Швеції перекреслили плани «самостійницького» угруповання еліти. Однак, 

оскільки укладеним 3 листопада 1656 р. польсько-російським Віленським 

перемир’ям повністю ігнорувалися інтереси України, гетьман у першій 

половині 1657 р. дистанціюється від Москви і знову йде на зближення зі 

Стокгольмом. Втім, Б. Хмельницький погоджувався на укладення союзного 

договору з Карлом Х лише на умовах визнання тим західноукраїнського регіону 

складовою Української держави [395, с. 143–150; 428, с. 1326–1333, 1392–1397, 

1428–1429; 1052, с. 202–210]. 

Через важку хворобу геттьмана на серпень 1657 р. завершилося 

перетікання реальної влади до кола старшин, очолюваного І. Виговським.                     

З-поміж «автономістів» формується нове угруповання, кістяк якого складали 

покозачені шляхтичі, переважно полонофільської орієнтації (умовно 

називатимемо його «шляхетським»). Смерть Б. Хмельницького 6 серпня 

послужила сигналом для цієї елітарної групи до рішучих дій. Опираючись на 

прибічників, 5 вересня І. Виговський домігся обрання себе виконувачем 

обов’язків гетьмана до часу повноліття Юрія [95, с. 9–11; 154, с. 75–76; 428,            

с. 388; 429, с. 33–38; 648, с. 36–38; 924, с. 131–132], а вже корсунська військова 

рада (21 жовтня) наділила його повноправними гетьманськими 

повноваженнями.  

В історіографії утвердилася думка про позитивне значення переходу 

булави з рук Юрія до «обдарованого» державного діяча – послідовника курсу 

Б. Хмельницького [326, с. 164–165, 173; 648, с. 38; 924, c. 131–133; 1004, с. 298–

300, 316; 1052, с. 114–117, 230–238]. На наш погляд, ця подія швидше мала 
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деструктивний ніж конструктивний характер [839, с. 294–296]. Адже 

здійснивши державний переворот, І. Виговський фактично поклав початок 

жорстокій міжусобній боротьбі. Явне невдоволення запорожців і покозачених 

посполитих його діями стимулювало появу «запорозько-егалітарного» 

угруповання старшин, яке обстоювало традиційні цінності січової корпорації, 

повністю ігноруючи національно-державні інтереси. Розпочавши боротьбу за 

встановлення гегемонії Коша в політичному житті України, воно стало на шлях 

відречення від державної ідеї на користь станового «козацького автономізму» 

[395, с. 186–187]. Намагаючись змінити ситуацію на свою користь, гетьман 

вперше вдався до залучення іноземних монархів (хана і царя) до розв’язання 

соціально-політичного конфлікту [26, арк. 98–100; 98, с. 206; 429, с. 148]. В 

одночасних перемовинах з Варшавою та Москвою (кінець лютого – липень 

1658 р.), дбаючи насамперед про особисті інтереси, він поступився частиною 

території та внутрішньополітичним суверенітетом України [95, с. 99; 98, с. 206–

209; 122, с. 85–87; 188, с. 305–306; 429, с. 145, 163, 192–193; 708, с. 227–235; 

918, с. 149–168].  

Упродовж літа 1658 – весни 1659 рр. загострювалося протистояння між 

угрупованням І. Виговського й рештою еліти. Міцнішали позиції 

«автономістів» московської орієнтації й послаблювалися «самостійників». У 

кінці серпня 1659 р. промосковське угруповання лівобережних старшин з 

ініціативи переяславського полковника Т. Цицюри розпочало повстання проти 

І. Виговського. За активного сприяння духовенства воно разом із козаками 

добровільно присягнуло (до середини жовтня) на вірність царю. Масові 

заворушення почали набирати обертів і на Правобережжі [1164, s. 261]. 

Старшини-«самостійники» стали згуртовуватися навколо Ю. Хмельницького, 

котрого військова рада 23(24) вересня обрала гетьманом. Втім, усунення 

І. Виговського не призвело до зміцнення їх позицій, бо «шляхетське» 

угруповання продовжувало зберігати вирішальний вплив на політику уряду. 

Негативні наслідки мало й вкорінення у ментальності більшості старшин 

пасивного (вичікувального) стереотипу поведінки в обстоюванні державних 
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інтересів, породженого готовністю задовільнитися мінімумом. Звідси нестача 

волі, самопожертви, цілеспрямованості в досягненні стратегічної мети, 

безхребетність і боязнь ризику, безініціативність тощо [844; 861; 865, c. 225–

227].  

Вперше яскраво це виявилося під час несміливої спроби впровадження в 

життя «Жердевських статей» у другій половині жовтня 1659 р. Із цього часу 

починає виразно окреслюватися тенденція перетворення частини лівобережної 

еліти в регіональне угруповання, готове вдовольнитися обмеженою політичною 

чи навіть «козацькою автономією» з адміністративно-територіальним 

самоврядуванням. Започатковується (не без вирішального впливу духовенства) 

й сприйняття образу царя уже не тільки як протектора України, а, за прикладом 

росіян, як ««земного Бога», котрий розпоряджається життям і смертю 

підвладних на тих же підставах, що й Бог» [1043, с. 22]. Усі ці світоглядні  

негативи ставали підґрунтям формування культурно-психологічного архетипу 

малоросійства з притаманними йому «національним пораженством», 

«хитливістю», «зрадливістю», «тотальною капітуляцією» «перед боєм», 

паралічом «політичної волі й думки» [635, с. 18–19].  

Проявом утвердження подібних настроїв слугує лист ніжинського 

протопопа М. Филимоновича до наказного гетьмана П. Дорошенка (1661 р.), у 

якому висловлюється докір за прагнення возз’єднати Україну [166, с. 31–32]. 

«Вражений» ними був і Я. Сомко, котрий у листі від 27 жовтня 1661 р. до 

Ю. Хмельницького протиставляв «нашу» Україну Правобережній («вашій»), 

відмовлявся самостійно розв’язувати проблему її єдності, передаючи це на 

розсуд царя і короля [32, s. 3–6]. Радив московському посланцю П. Протасьєву 

в разі прийняття Ю. Хмельницьким царського підданства переселити жителів 

Правобережжя на Лівобережжя й в ім’я миру поступитися цим краєм «без 

людей» польському королю [821, с. 99]. «Капітулянство» проникало і в 

свідомість правобережної еліти (щоправда, уже не в проросійському варіанті, а 

пропольському), більшість якої схилялася до пошуку порозуміння з королем і 

підштовхувала до цього гетьмана [237, s. 125–127]. Саме вона й пішла на 
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укладення Чуднівської угоди, проігнорувавши інтереси лівобережного 

старшинського угруповання, яке не сприймало ідеї замирення з РП. У 

громадянській війні, що розгорталася з новою силою, домінував не захист 

національно-державних інтересів, а станових, групових, особистих, 

регіональних та іноземних (російських і польських).  

Принагідно зауважимо, що особисто Ю. Хмельницький, попри власні 

недоліки, «хотів для своєї Вітчизни одного – самостійності» [530, с. 259]. Проте 

невдачі у спробах відновити владу на Лівобережжі, відсутність підтримки з 

боку старшинських угруповань спонукали його відмовитися від булави. На 

військовій раді 13 січня 1663 р. гетьманом обрали П. Тетерю [79, s. 150; 80,                 

s. 95–96; 228, s. 189; 1054, с. 269–273], хоча той не служив у Війську 

Запорозькому й не мав права обіймати цю посаду. Вирішальну роль відіграла 

підтримка калги-султана Селім-Гірея, з котрим претендент на булаву 

зустрічався напередодні елекції. Щоб нейтралізувати похідні з боку орди 

загрози, учасники ради одностайно проголосували за його кандидатуру [80,       

s. 95–96; 26, арк. 238; 362, с. 58–59]. Так, уперше в роки революції 

зовнішньополітичний чинник став визначальним в елекції гетьмана. 

Прийшовши до влади, П. Тетеря одразу ж спробував знайти порозуміння 

зі старшинським угрупованням Я. Сомка, до якого звернувся з листом 15 січня, 

пропонуючи перемовини [1054, с. 272]. Однак діалог, що розпочався, не мав 

перспектив успішного завершення, бо наказний гетьман виношував наміри 

об’єднати Україну під своїм регіментом, але зазнав невдачі. Ніжинська чорна 

рада обрала гетьманом І. Брюховецького. Одержавши перемогу, він вперше в 

умовах революційної боротьби вирішив здійснити повну заміну генеральної 

старшини і полковників. З ініціативи московських сановників 28 вересня у 

Борзні було страчено 7 осіб, включаючи Я. Сомка та В. Золотаренка, а 10 

старшин відіслано до Москви. До цієї ганебної справи виявився причетним і 

єпископ Мефодій, який був чи не головним призвідником політичних інтриг і 

поборником російських інтересів [17, арк. 4–5; 395, с. 396–398; 530, с. 283–286; 

1036, c. 220–221; 1054, с. 318–320]. Так було ліквідовано ядро автономістського 
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угрупування Лівобережжя. Відповідно цілком слушним є зауваження 

В. Брехуненка, що «лівобережна еліта була обезкровлена й фактично наново 

сформована переважно з учорашньої голоти» [322, с. 191].  

Участь правобережних полків у поході Яна Казимира на Лівобережну 

Україну (листопад 1663 – березень 1664 рр.) істотно вплинула на взаємини 

угруповань еліти. У Лівобережній Гетьманщині відбувалося згуртування 

«нової» старшини навколо І. Брюховецького. Починаючи з грудня 1663 р., 

серед опозиційно налаштованих правобережних старшин оживають задуми 

усунення гетьмана. Аналіз джерел не підтверджує поширеної в історіографії 

думки про виникнення впливової групи змовників, неформальним очільником 

якої був І. Виговський [322, с. 196; 362, с. 136–139; 375, с. 207–209; 211–213; 

818, с. 267; 1054, с. 373–405]. Не схильні до визнання його провідної ролі у 

підготовці виступу і польські історики [1106, s. 317–318; 1131, s. 276; 1152,                 

s. 66; 1157, s. 579–591; 1171, s. 215]. На нашу думку, на той час були лише 

спорадичні спроби організації квазізмов [47, s. 186–189; 234, s. 85; 1054, с. 373–

374; 1157, s. 577–579, 587], окремих заворушень [47, s. 189], пошуку наказним 

гетьманом І. Богуном порозуміння з І. Брюховецьким [3, арк. 1542; 23, арк. 10; 

234, s. 89–90; 1054, с. 380–386]. Наприкінці лютого було «взято під варту за 

зраду» І. Богуна, а на його місце наказним гетьманом призначили М. Ханенка 

[216, s. 462, 465]. Тільки з середини лютого 1664 р. група старшин південних 

сотень Уманського полку розпочала підготовку повстання, що спалахнуло на 

початку березня [143, с. 131–132; 185, с. 409–411; 362, с. 137–142; 1054, с. 392–

397; 1157, s. 578–585]. Проте, повернувшись з походу на Лівобережжя у другій 

половині березня [1153, s. 113], генеральна старшина, полковники і більшість 

полкової старшини не підтримали його. Осторонь нього залишалося і 

спадкоємне козацтво традиційних козацьких полків [1158, s. 118–122]. Їхня 

позиція обумовлювалася не політичними симпатіями до гетьмана, а 

присутністю 35-тисячної польської та 20-тисячної кримської армій, що вели бої 

з повстанцями, котрим допомагало 10-тисячне військо лівобережних козаків 

[1153, s. 113–126], і прагненням зберегти власні маєтності [48, s. 213–215].  
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У квітні 1665 р. старшинська корпорація складалася з оточення П. Тетері, 

угруповання П. Дорошенка та його прихильників й очільників повстанців [267, 

s. 138], окремі з яких (С. Опара, Дацько, І. Груша та ін.) схилялися до підтримки 

Є. Любомирського, а П. Тетеря, Чоп, Г. Годенко залишалися на боці короля 

[249, s. 57; 1163, s. 233–234]. Усвідомлюючи безвихідність становища та 

зробивши для себе невтішний висновок: «То справа неможлива, щоб запорозькі 

козаки коли-небудь були допроваджені до порядку й послушенства» [257,                   

s. 89], П. Тетеря у червні, прихопивши державний скарб, архів і клейноди, 

перебрався до Польщі [42, s. 149; 70, s. 603]. В Україні розгорнулася боротьба 

за владу. Основними претендентами на булаву були полковники Децик (Дацько 

Васильович), В. Дрозденко, С. Опара й генеральний осавул П. Дорошенко.                  

С. Опара, який за допомогою Криму й Порти прагнув відновити суверенітет 

Правобережної Гетьманщини [16, арк. 9; 467, с. 49–50; 1107, s. 326–327; 1223,                            

c. 19], у першій половині липня обирається козацькою радою гетьманом. 

Зробивши ставку на згуртування авторитетних старшин, він діяв рішуче, 

намагаючись домогтися від Варшави легітимації своєї влади, виведення 

польських підрозділів і заборони шляхті з’являтися до маєтків [76, s. 276; 96,              

с. 275, 306; 217, s. 72; 845, с. 168; 1054, с. 454–457; 1105, s. 69–70; 1107, s. 327]. 

Проте фатальною для нього виявилася необачна поведінка у відносинах з 

кримськими мурзами, що закінчилася 28 серпня його ув’язненням [62, s. 392; 

98, с. 308; 845, с. 169–170; 868, с. 43–44]. Цього ж дня за їхньою пропозицією 

ВЗ обрало гетьманом П. Дорошенка й присягнуло йому та польському королю 

на вірність [62, s. 392; 144, с. 236].  

На відміну від Правобережної Гетьманщини, у Лівобережній старшина 

виявилася більш монолітною. Проте з весни 1664 р. в І. Брюховецького почали 

погіршуватися стосунки з полковником С. Красна-Баштою, генеральним 

суддею Ю. Незамаєм, полковником В. Дворецьким, І. Сірком та ін. [12, арк. 52, 

59; 16, арк. 9; 17, арк. 50; 96, с. 217, 291; 97, с. 77–78; 395, с. 417–418].  У 

березні 1666 р. гетьман арештував лубенського полковника Г. Гамалію та 

В. Децика, який переправився на Лівобережжя [97, с. 86, 99]. Такі дії викликали 
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невдоволення запорозької старшини. У листі від 12 березня кошовий Ж. Рог 

нагадав І. Брюховецькому, що той отримав булаву з волі ВЗ, яке «не потребує 

боярина, а – гетьмана» [24, арк. 15–18]. Невдоволення старшин викликали і 

прояви ним самоправства, коли було проведено полковницьку ротацію «зі своєї 

волі, а не за їх стародавнім правом» [97, с. 98–99, 104]. Як констатував у червні 

1667 р. київський воєвода П. Шєрємєтьєв, козаки «злість велику мають» на 

І. Брюховецького, бо «…полковників попередніх усунув. А нині вибрав у 

полковники без козацької ради самих незнатних людей» [25, арк. 93–94]. 

Перехід булави до рук П. Дорошенка відіграв вирішальну роль у процесі 

консолідації правобережної еліти, в складі якої сталися істотні зміни, пов’язані 

насамперед зі втратою проводу «шляхетським» угрупованням. З арени 

політичного життя зійшли П. Тетеря, І. Груша, Г. Гуляницький, Г. Лісницький, 

С. Богданович-Зарудний, Т. Носач та інші старшини. До осені 1666 р. втрачає 

владу група полковників промосковської орієнтації (В. Дрозденко. В. Децик,             

Р. Дмитрашко-Райча і К. Мигалевський). На чільне місце виходить нова 

генерація еліти (як правило, козацького походження), котра займала яскраво 

виражену патріотичну позицію і стала ядром «самостійницького» угруповання. 

Опираючись на неї, гетьман з травня 1666 р. проводить політику на згуртування 

запорозької та лівобережної старшини з правобережною [24, арк. 20, 46, 53–55; 

97, с. 138, 153; 190, с. 44]. Не відкидав П. Дорошенко і можливості прийняття 

царської протекції за умов скасування Московського договору 1665 р. й 

визнання його гетьманом єдиної України [97, с. 238–239, 248–254; 535, с. 97–

101].  

Із кінця листопада – початку грудня 1667 р. він приступив до таємних 

переговорів з І. Брюховецьким і лівобережними старшинами, схиляючи їх до 

виступу проти Росії з метою об’єднання Гетьманщини [154, с. 103; 535, с. 104–

105]. Останні, невдоволені усуненням від державної влади й свавіллям воєвод, 

взимку 1668 р. розпочали підготовку повстання, що спалахнуло наприкінці 

січня. Звільнивши до кінця березня більшу частину Лівобережжя, старшини 

заохочували правобережного гетьмана до походу, обіцяючи підтримку [73, арк. 
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109–110; 98, с. 92; 467, с. 187; 794, с. 156]. У кінці травня той переправився 

через Дніпро. 18 червня табір І. Брюховецького охопили заворушення, які 

завершилися його вбивством і переходом лівобережних полків на бік 

П. Дорошенка. Спільна військова рада обрала останнього гетьманом об’єднаної 

України.  

Проте ця єдність виявилася ефемерною насамперед через брак 

узгодженості дій регіональних угруповань еліти й втручання урядів Московії й 

Криму, що, розпалюючи суперечності, підтримували своїх претендентів на 

булаву. Якщо правобережне угруповання послідовно обстоювало національно-

державні інтереси, то лівобережне й запорозьке насамперед дбали про 

вузькостанові, корпоративні й регіональні. Воєнні дії запорозького гетьмана 

П. Суховія та його союзників татар проти П. Дорошенка стали на заваді його 

намірам надати мілітарну допомогу прихильникам єдності України на 

Лівобережжі. Лише розгромивши на початку 1669 р. (під Вільховцем) 

П. Суховія, він активізував дії з об’єднання еліти. В універсалах до 

лівобережних полків гетьман закликав старшин і козаків зберігати єдність [99, 

с. 6–8; 269, с. 209–211; 535, с. 131; 826, c. 110–112]. Наприкінці січня до 

П. Дорошенка приїхали полковники і сотники «з Полтави, з Лубен, з 

Миргороду й з інших міст…» [99, с. 62, 113]. У листах до Д. Ігнатовича від 9 і 

18 лютого гетьман закликав «по-давньому в згоді і братерстві жити» й не 

допускати «роздвоєння України», яке призвело до «страшної пустелі» й 

перебування «нашої братії у Сибірі й інших Московських панствах…» [99,                  

с. 126–127; 467, с. 226–227].  

Прийняття П. Дорошенком турецької протекції на Корсунській раді не 

посприяло згуртуванню еліти. Окремі полковники перейшли в опозицію до 

нього. У серпні 1669 р. запорожці й козаки Уманського, Кальницького, 

Корсунського і Паволоцького полків обрали гетьманом М. Ханенка, котрий 

орієнтувався на РП [100, с. 44–48, 63; 154, с. 108–109; 269, с. 222–226; 467,                    

с. 257–262; 535, с. 155–156; 794, с. 209–213, 217]. Розгромивши його в листопаді 

біля Стеблева, П. Дорошенко робить останню спробу утримати у сфері свого 
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впливу старшину Лубенського, Миргородського, Полтавського і частини 

Переяславського полків. Однак остання, не отримуючи від нього суттєвої 

воєнної допомоги, з травня 1670 р. переорієнтовується на Д. Ігнатовича, 

визнавши його владу [100, с. 187–188, 211–215; 467, с. 285–286].  

Із весни пришвидшується формування старшинського угруповання 

М. Ханенка, серцевину якого становили запорожці. Цьому сприяла підтримка 

РП й частини кримських мурз. Наприкінці травня він відправив посольство до 

короля Міхаля Вишневецького з проханням надіслати гетьманські клейноди, 

домагаючись, «щоб тільки був один гетьман у столиці на Кошу» [55, s. 5]. 

Запобігаючи його можливому порозумінню з П. Дорошенком, Варшава пішла 

на укладення 2 вересня Острозької угоди, яка, однак, не набула легітимності, 

оскільки М. Ханенко був лише «запорозьким гетьманом». Визнавши де-юре 

претензії Коша на владу в Україні, КП досягла мети, не допустивши єдності дій 

Запорожжя і Правобережної Гетьманщини. Спроби П. Дорошенка та його 

соратників порозумітися з М. Ханенком і запорозькою старшиною навесні й 

влітку 1671 р. зазнали невдачі [49, s. 24, 75, 92; 240, s. 303–305; 1172, s. 265–

266]. Можливо, перемовникам і вдалося б досягти компромісу, якби                          

М. Ханенко не отримав союзника в особі впливового полковника І. Сірка. Той 

не сприйняв акту присяги в грудні 1670 р. гетьмана і старшин на вірність 

султану й розпочав політичну гру, сподіваючись перехопити булаву [35, s. 218–

218v; 650, с. 67; 794, с. 311]. Проте зініційована запорожцями 27 жовтня 1671 р. 

військова рада обрала на гетьманську посаду не його, а М. Ханенка. За І. Сірка 

було подано тільки кілька голосів, оскільки прихильники опонента 

дискредитували його перед голотою. Не випадково під час ради деякі із 

запорожців хотіли його «четвертувати, а інші голосно кричали аби втяти йому 

голову» [245, s. 712; 265, s. 254; 467, с. 375–376; 1123, s. 64–65]. 

Тим часом П. Дорошенко нарешті порозумівся з Д. Ігнатовичем, який 

побоювався свого зміщення Москвою з посади. У лютому 1672 р. вони уклали 

угоду, що передбачала координацію обопільних воєнних дій у союзі з 

турецькими і кримськими військами з метою розгрому РП, звільнення 



149 
 

західноукраїнського регіону та його включення до складу України, що мала 

перебувати під протекцією султана. Насамкінець передбачалося завдати 

поразки Москві [100, с. 668–689, 704, 715–725, 778–779; 794, с. 360–361; 1036, 

c. 825–828]. Однак спроби лівобережного гетьмана встановити контакти з 

старшиною зазнали невдачі, котра через авторитаризм і брутальну поведінку 

ненавиділа його [100, с. 643–644]. Не бажала й поновлення воєнних дій з 

Московською державою (за визнанням полковника Д. Райчі, вони лише почали 

«жити у всякому благоденстві і спокої, і тихомирії, і домівками, і всякими 

пожитками наповнюватися, і наповнилися…» [100, с. 676, 903, с. 453]). В ніч на 

23 березня відбувся двірцевий переворот, у результаті якого заарештували 

Д. Ігнатовича і відіслали до Москви. Вперше старшинська верхівка, всупереч 

традиціям ВЗ наважилася на такий крок [100, с. 684–693; 268, с. 45–46; 535,              

с. 190; 922, с. 269–270]. Підданий жорстоким тортурам, Д. Ігнатович показав 

себе надзвичайно сильною духом особистістю, нікого не обмовивши [100,                  

с. 778–779; 535, с. 194–200; 794, с. 377; 922, с. 270–271].  

Тим часом у Лівобережній Україні розпочалася боротьба за булаву. 

Претендентами на неї були обозний П. Забіла, писар К. Мокрієвич і судді 

І. Самойлович та І. Домонтович, суперницький азарт між якими набував 

загрозливих форм [100, с. 897; 268, с. 48–49; 1036, с. 827–845]. У такій ситуації 

І. Сірко вирішив ризикнути і перехопити булаву, але наприкінці квітня його 

заарештували і відправили на заслання до Тобольська [100, с. 360–361; 467,               

с. 400–401; 535, с. 208–209; 650, с. 74–76; 1042, с. 331–332]. Російський уряд 

підтримав освіченого і поступливого І. Самойловича, котрого й обрали 

гетьманом на козацькій раді 27 червня. До влади прийшло угруповання, вельми 

лояльне до Москви й налаштоване неприязно до державницьких устремлінь             

П. Дорошенка.  

Тим часом політичні наслідки воєнної кампанії Мегмеда IV виявилися 

фатальними для нього й угруповання «самостійників». Їм не вдалося 

порозумітися ані з Варшавою, ані з Москвою, оскільки клопотання гетьмана 

щодо встановлення номінальної протекції над Україною у формі «опіки» було 
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відхилене. Перехід взимку 1674 р. на бік росіян майже усіх генеральних 

старшин, полковників і полкової старшини означав їх відречення від ідей 

виборення незалежності й приєднання до України західного регіону. 

Переживаючи безнадію і розпач, капітулянти погодилися на березневій 

козацькій раді в Переяславі прийняти запропоновані Москвою умови угоди (за 

їх словами, «по обов’язку нашому рабському…» [102, с. 409].  

У цей трагічний для П. Дорошенка час, після обрання кошовим І. Сірка, 

серед запорозької старшини окреслився поворот до пошуку з ним порозуміння. 

Розпочалися переговори, «щоб їм запорожцям об’єднатися з ним Дорошенком 

за одно так як було при бувшому гетьмані Хмельницькому, також і з ханом 

кримським» [102, с. 419, 558–559], які, однак, не завершилися укладенням 

відповідної угоди. Зазнали невдачі й зусилля П. Дорошенка упродовж кінця 

1674 р. – протягом 1675 р. запобігти подальшому розпорошенню 

правобережної еліти. Намагання навернути на свій бік вчорашніх соратників із 

Білоцерківського, Паволоцького, Черкаського й інших полків успіху не мали. 

При гетьманові залишалася незначна частина однодумців, причому дехто з них 

засвідчував згоду прийняти «опіку» короля, якщо той погодиться на утворення 

«удільного князівства», куди польське військо не вступатиме, а населення не 

виплачуватиме податків до скарбу РП [266, s. 280].  

Важкою втратою стала для П. Дорошенка смерть 5 серпня 1675 р. 

київського митрополита Й. Тукальського, котрий був духовним наставником 

гетьмана і вірним соратником у боротьбі за незалежність. Не припинявся 

перехід старшин на бік І. Самойловича. Так, упродовж вересня–жовтня 

П. Дорошенка залишили канівський полковник І. Гурський, кальницький 

полковник Гнат, корсунський полковник Ф. Кандиба, уманський полковник 

М. Синенко, військовий суддя Д. Чернявський, пасинок Б. Хмельницького 

С. Мартиненко та ін. [103, с. 243–244, 267–268]. Щоб виграти час для 

маневрування у боротьбі з лівобережним гетьманом, 20 жовтня 1675 р., за 

домовленістю із запорозькими козаками, правобережний володар присягнув на 

вірність Алєксєю Міхайловічу [103, с. 274, 281, 301, 305, 374; 116, с. 186; 467, 
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с. 572–575; 535, с. 262–263; 794, с. 569–573; 1042, с. 394–395]. Досягнення 

порозуміння із запорозькою старшиною стало позитивним політичним актом, 

але занадто запізнілим. Воно не дозволило йому домогтися проведення навесні 

– влітку 1676 р. військової ради для обрання єдиного гетьмана України, й тому 

П. Дорошенко змушений був капітулювати.  

 Отже, старшинські угруповання – це групи осіб, які дотримувалися 

більш-менш однакових поглядів на зміст й реалізацію державної ідеї, захист 

корпоративних, особистих і регіональних інтересів та вибір 

зовнішньополітичної орієнтації. Характерними для них були змінюваність 

складу, розпливчастість політичних цінностей, схильність до конформізму, 

домінування пасивних форм і методів обстоювання національно-державних 

інтересів. Серед угруповань, які зазнавали перманентних переформатувань, 

виділялися три найвпливовіші: державники-самостійники, державники-

автономісти й носії козацького станово-корпоративного автономізму, що 

залишалися на рівні протоеліти. Винятково негативну роль відігравав 

зовнішньополітичний чинник, який руйнував консолідаційні зусилля 

українських політиків і провокував перманентні міжусобиці. 

 

Висновки до розділу  

1.  У процесі трансформації козацької старшини в політичну еліту 

виділяємо такі періоди: 1-й (лютий 1648 – лютий 1649 рр.) – еволюція козацької 

еліти в політичну протоеліту; 2-й (березень 1649 – лютий 1658 рр.) – 

перетворення протоеліти в мѐтаеліту та її консолідація у соціальний прошарок, 

який ефективно виконував функції володарювання; 3-й (березень 1658 – 

1665 рр.) – глибока криза, яка призупинила трансформацію мéтаеліти в 

повноцінну еліту; 4-й (1666 – вересень 1676 рр.) – відновлення елітотворчого 

процесу у Правобережній Гетьманщині, який переривається політикою сусідніх 

держав, та його занепад на Лівобережжі й Запорожжі. 

2. У сфері політичної діяльності еліти вирізняються такі періоди: 1-й 

(лютий 1648 – лютий 1649 рр.) – започаткування організації державних 
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інституцій; 2-й (березень 1649 – лютий 1658 рр.) – інтенсивний процес 

державотворення, формування нового типу суспільства і політичної культури, 

пошук оптимального варіанту реалізації державної ідеї; поява перших ознак 

кризи; 3-й (березень 1658 – грудень 1665 рр.) – глибока політична криза, 

обумовлена прорахунками мéтаеліти у внутрішній і зовнішній політиці й 

втручанням РП і Московії у внутрішні справи України. Вона призвела до 

громадянської війни, поліцентризму влади й деградації політичної діяльності; 

4-й (1666 – жовтень 1672 рр.) – відродження державотворчої діяльності еліти, 

особливо ефективної у Правобережній Гетьманщині; 5-й (листопад 1672 – 

вересень 1676 рр.) – загибель правобережного державного сегменту внаслідок 

загострення суперечностей між елітними угрупованнями та агресії ззовні. 

3. Становлення і політична діяльність еліти характеризувалися такими 

особливостями: започатковувалися на основі традицій протоеліти 20 – 30-х рр. 

XVII ст.; помітний вплив фронтиру; відсутність висхідного поступу; 

незавершеність елітотворення й державотворення; брак згуртованості еліти та 

існування різного рівня розвитку елітних якостей у старшинських 

угрупуваннях.  

4. Основну деструктивну роль в елітотворенні й політичній діяльності 

відігравали: відсутність єдності серед протоеліти та ідеї незалежності в 1648 р.; 

домінування у ментальності мѐтаеліти «комплексу (синдрому) бездержавного 

підданого», особистих і станових інтересів та цінностей над національно-

державними; відмова більшості мѐтаеліти від реалізації ідеї досягнення 

незалежності України; наявність в елітарних колах гострих соціально-

політичних суперечностей, породжених приналежністю їх представників до 

різних суспільних станів і груп; безупинні воєнні дії; негативний вплив 

зовнішньополітичного чинника.  

5. Політична еліта формувалася із вихідців з усіх станів українського 

суспільства, проте соціальною основою її рекрутування було козацтво. 

Покозачена шляхта мала значну питому вагу серед генеральної і полкової 

старшини й у 1655–1665 рр. навіть визначала політику уряду. В елітарному 
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прошарку виникло три соціокультурні корпорації: урядова, регіональна та 

значного військового товариства.  

6. Алгоритм відкритості процесів циркуляції еліти обумовлювався 

пасіонарністю учасників революції, традиційною ротацією козацькими радами 

старшин, екстремальністю боротьби за збереження держави. Утверджується 

принцип призначення старшин, набирають поширення практика непотизму й 

корупційні тенденції. 

7. Старшинські угруповання становили групи осіб з більш-менш 

однаковими поглядами на внутрішню і зовнішню політику. Перевага 

корпоративних, приватних і регіональних зацікавленостей, поряд із живучістю 

цінностей фронтиру й «комплексу бездержавного підданого», стали 

вирішальною перепоною у формуванні провідної політичної цінності – 

розбудови незалежної держави. Найвпливовішими були три угрупування:  

  державників-самостійників (незалежників), зорієнтованих на 

досягнення суверенітету України та її соборності;  

  державників-автономістів, які обмежували політичну мету виборенням 

автономії або у складі Речі Посполитої, або Московської держави; 

  носіїв козацького станово-корпоративного автономізму, котрі 

домагалися корпоративної автономії для Війська Запорозького. 

8. Винятково деструктивна роль зовнішньополітичного фактора, що 

паралізовував зусилля, спрямовані на досягнення консолідації, інспірував 

постійну боротьбу угруповань, істотно впливав на діяльність урядів, коригуючи 

її відповідності до інтересів сусідніх держав.                                                
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РОЗДІЛ ІV  

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛІТАРНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ  

4.1. Переформатування ідеологічного поля свідомості еліти. 

Збагачення понятійного апарату  

Паралельно зі становленням еліти відбувалися й трансформації у її 

політичній свідомості. Йдеться про «політичні інтереси, знання, ідеї, погляди, 

уявлення, переконання, цінності, оцінки, орієнтації почуття, настрої, традиції 

тощо» [1007, с. 480], тобто т. зв. нижчий рівень – буденний, який виникає 

«стихійно, безпосередньо з повсякденної практики й відображає політичні 

явища і процеси поверхово, не проникаючи у їх суть» [1007, с. 483]. Однак у 

переговорах з іноземними посольствами, дипломатичних інструкціях, проектах 

договорів, універсалах і листах її представники формулювали й обґрунтовували 

свої погляди, мету діяльності, права на існування незалежної України, що 

свідчило про зародження політичної свідомості вищого рівня. На думку 

Я. Дашкевича, прояви останньої у XVII ст. далеко не завжди мали джерельну 

фіксацію. Частіше вони відбивалися безпосередньо у самих подіях [737, с. 14]. 

Упродовж літа – осені 1648 р. повсталі маси домагалися «відмежування 

Русі від Корони» й створення «козацької РП-тої» [58, s. 543, 545, 680; 59, s. 27, 

163; 83, s. 276; 158, с. 307–310; 224, s. 183; 247, s. 9; 818, с. 30–33, 54–57]. Саме 

такі погляди й настрої знайшли відображення в розробленій Б. Хмельницьким 

державній ідеї (грудень 1648 – травень 1649 рр.), яка ґрунтувалася на засадах 

визволення «руського народу» й правового обґрунтування незалежності 

утвореної держави («Руського князівства») як спадкоємності княжої Русі; 

включення до її складу всіх етнічних українських земель [44, s. 270; 120, с. 117–

121, 152, 158; 124, с. 196, 204; 322, с. 75–76, 90–91; 426, с. 124–155; 428, с. 1493–

1494; 815, c. 243–246; 817, с. 48–54; 891, с. 476–478]. Загалом її 

«сформулювання» в політичній культурі українців «відіграло вирішальну роль 

у розвитку суспільної свідомості від рівня етнічно-культурного ототожнення до 

національного самовизначення». Втім, процес її реалізації виявився не простим, 

зважаючи на «…конфесійну роз’єднаність нації, силу традиційного 
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егоцентричного спрямування соціально-психологічних стереотипів поведінки 

тих чи інших верств суспільства, територіальний розкол України, боротьбу 

угрупувань в колі еліти, пасивність верхівки православної церкви та 

інтелігенції, націленість претендентів на булаву, на пошуки військово-

політичної допомоги ззовні» [801, с. 281].  

Ці й інші труднощі стали на перешкоді втілення національної державної 

ідеї уже за гетьманату Б. Хмельницького, коли були найсприятливіші умови 

для цього. Ще у 2005 р. Я. Дашкевич слушно порушив кілька питань, на які 

дослідники так і не спромоглися відповісти: «Чому Україна не була 

проголошена державою, державою де-юре? Чому гетьман (Б. Хмельницький – 

В. С.) не прокламував незалежність де-юре, маючи в руках усі потрібні 

важелі…», чому, мріючи «про свою спадкову династію», не коронувався? [450, 

c. 122–123; 454, с. 116–118]. Оскільки з’ясуванню даної проблеми присвятили 

окрему статтю [870, с. 52–53], відзначимо найголовніші аспекти. 

По-перше, до початку революції інтелектуали не розробили концепту 

самостійного політичного існування Русі. Лише у працях П. Могили, релігійно-

культурного діяча Т. Євлевича й анонімного автора висловлювалася ідея 

можливості її незалежності [677, с. 106–119; 1004, с. 110–126]. Зрозуміло, що в 

старшин ВЗ не могли відразу ж з’явитися уявлення про Русь, як окремішню від 

РП, свою «Вітчизну» [319, с. 14–17; 515, с. 228–231; 917, s. 197–200; 918, с. 17–

20], що почали вкорінюватися у її свідомості лише з середини 50-х рр. 

По-друге, вони, як і Б. Хмельницький, продовжували перебувати під 

потужним впливом середньовічних світоглядних засад, відповідно до яких саме 

«звичай і прецедент окреслювали спосіб думання і аргументації», а «суспільно-

політичний устрій» міг «очолювати тільки династичний володар, 

підтверджений законно церквою». Через те, на думку С. Величенка, вони 

змушені були «шукати» узаконення своєї влади в Україні «за кордоном» [332,  

с. 117–120]. Щоправда, вже «тогочасні теоретики держави Нікколо Макіавеллі, 

Гуго Гроцій наголошували, що коли хтось силою завоює територію, має всі 

права проголосити себе її володарем…» [454, с. 116]. І показово – подібні 
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погляди поділяли гетьман та його оточення, вважаючи, що відвойовані у РП 

українські землі («звільнені від іга») цілком законно належать ВЗ і його 

очільнику  [120, с. 119; 197, с. 361; 493, с. 323], що відкривало перспективу 

легітимного проголошення незалежності України та її володаря. Але вона 

виявилася змарнованою і не тільки під впливом середньовічних уявлень.  

По-третє, припускаємо, що не менш негативну роль у цьому відіграли 

неусвідомлення мѐтаелітою правової і політичної значимості акту 

проголошення незалежності України (Русі); вбачання її значною частиною у 

звільнених землях не держави, а лише території під управлінням ВЗ; ментальна 

абсолютизація верховенства волі ВЗ й безумовного підпорядкування їй 

гетьманської влади унеможливлювала формування погляду на 

Б. Хмельницького як незалежного володаря України, а відтак і розв’язання 

питання суверенізації його влади та коронації як руського монарха.  

По-четверте, нестача волі в самого гетьмана, щоб, опираючись на настрої 

«народного монархізму» [450, с. 122], зламати існуючі традиції й реалізувати 

неодноразово проголошувані наміри стати самостійним володарем держави.          

Унаслідок цього державна ідея не перетворилася на прерогативу 

устремлінь для всієї еліти. Лише угруповання «самостійників», попри факти 

тимчасового  відступництва в 1659–1665 рр., залишалося вірним її основним 

принципам. Решта відмовлялася від них, вбачаючи перспективу українського 

майбутнього у статусі суб’єкта федеративної Речі Посполитої, політичної 

автономії чи навіть козацького автономізму. Спробуємо з’ясувати коріння цих 

процесів. Хоча Зборівське фіаско спонукало старшину зняти здобуття 

незалежності з порядку денного як першочергове завдання, не має підстав 

стверджувати про повну відмову від цієї ідеї [1057, с. 54]. Так,                                       

Б. Хмельницький, задекларувавши свій намір «абсолютно і незалежно від 

жодного монарха панувати …», наполягав на проголошенні польським королем 

і сеймом українського народу «таким же вільним», як це вчинив іспанський 

король відносно голландців десять років тому [60, s. 242; 255, s. 101; 708,                   

с. 163]. У травні 1656 р. він проінформував Варшаву про готовність замиритися 
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з КП за умови, якщо «…поляки проголосять усіх русинів вільними, нехай з 

ними як з приятелями і сусідами, а не як з підданими поводяться, нехай 

відречуться від всіляких претензій, які пани польські собі придумують, бо мир і 

поляк не можуть разом уживатися у Русі» [255, s. 102].  У відносинах з 

Москвою гетьман поводився цілком незалежно: «… дію так, як я цього бажаю» 

[197, с. 361]. Не випадково деякі польські шляхтичі порівнювали його з 

Вільгельмом Оранським [247, s. 133–134], а француз П. Шевальє констатував 

«наміри козаків зовсім позбутися залежності від Речі Посполитої та створити 

окрему державу…» [212, с. 133].  

Після смерті Б. Хмельницького «самостійники» продовжували його курс. 

Як зазначав обозний коронний А. Потоцький у «Записці» королю (осінь 

1659 р.), «у них є спільна думка, аби не бути ні під в. кор. м-ті, ані під царем 

…» [188, с. 387]. Особливо послідовно домагалося незалежності угруповання 

П. Дорошенка, що хотіло «народ руський окремою Руською країною вчинити, 

удільною і незалежною», скинувши «панування РП-тої …» [89, s. 51v; 245,                 

s. 643]. Разом із Й. Тукальським і найближчими соратниками гетьман збагатив 

зміст державної ідеї важливим положенням про необхідність утворення 

«Руського Патріархату» з центром у Києві [35, s. 143v, 197 v, 198 v]. На відміну 

від правобережної еліти, лівобережна, починаючи з кінця 50-х рр., переважно 

відходить від підтримки ідеї незалежності, повертаючись на позиції 

автономізму. Запорозька старшина, відіграючи з осені 1657 р. самостійну 

політичну роль, до кінця революції так і не вийшла за межі його станового 

формату. 

У реаліях, що склалися після Зборова, гетьман і старшини на чільне місце 

висувають програму прийняття іноземної протекції, що було вимушеним, але 

виправданим кроком у складній міжнародній обстановці [452, с. 189]. Причому 

у виборі майбутнього протектора визначальну роль у них відігравала не стільки 

політична доцільність, скільки релігійно-ментальна спрямованість світоглядних 

засад і психологічних стереотипів поведінки. Йдеться, по-перше, про 

живучість, в умовах упослідження православної Церкви на річпосполитських 
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теренах, розроблених львівськими братчиками й православними ієрархами 

Київської митрополії ідеологем щодо російського царя – як «покровителя 

православного світу»; приналежності династії Романових до династії 

Рюриковичів; єдиної родини «українців-малоросів як молодших, а росіян – 

великоросів як старших братів» тощо [119, с. 27–28, 46–48, 67–68, 81; 491,                 

с. 30–31; ..492, с. 49–50; 519, с. 86; 735, с. 351–369; 736, с. 361–362; 767, с. 184–

189]. По-друге, спустошливі напади татар (протягом XV – першої половини 

XVII ст. тільки «через Чорне море було перевезено близько 2 млн невільників, 

тобто більше, ніж у ті часи втратила Африка внаслідок трансатлантичної 

торгівлі» [525, с. 77]) викарбували у ментальності населення образ ісламського 

світу як демонічного Зла. Якщо перший чинник зорієнтовував еліту в бік 

московської протекції, то другий негативно впливав на можливість 

протурецького вибору. 

Попри це, першим із володарів сусідніх держав, до кого Б. Хмельницький 

звернувся з проханням про прийняття Війська Запорозького під протекцію 

(вересень 1648 р.), виявився Мегмед IV. Хоча українська сторона засвідчувала 

готовність виплачувати данину й передати Порті Кам’янець-Подільський, 

Стамбул, однак проігнорував пропозицію Чигирина [224, s. 211; 851, с. 102–

103; 852, с. 32; 881, c. 225; 953, с. 92–93]. У наступні роки переговори 

продовжувалися й завершилися згодою султана (кінець 1650 р.) прийняти 

Україну під протекцію на вигідних для неї умовах, але старшина відмовилася 

від присяги [121, с. 65–80; 129, с. 375–376, 565; 137, с. 164–165; 427, с. 135–138; 

881, с. 228–229; 953, с. 95–96]. Через таку ж її позицію зазнали невдачі гетьмана 

домогтися протекції султана в 1651–1655 рр.  [3, арк. 628–636; 88, s. 376; 137,               

с. 232, 238; 224, s. 666; 881, с. 230–231; 939, с. 248, 279–281; 953, с. 98–103]. 

Після смерті Б. Хмельницького можливості такого кроку не відкидали 

ексгетьман І. Виговський, Ю. Хмельницький та С. Опара. Зрештою наприкінці 

1670 р. П. Дорошенко і старшини присягнули Мегмеду IV. Прикметно, що тут 

не йшлося про протекцію як підданство. Швидше вона сприймалася 

тогочасною елітою як своєрідний «патронат» чи «опіка» «на підставі 
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взаємообумовленого договору між монархом-патроном і військом-слугою» 

[520, с. 61; 1043, с. 20–23]. 

 Іншим вектором пошуку монарха-протектора з осені 1649 р. стає 

російський. У відносинах з Москвою до березня 1654 р. еліта також обстоювала 

погляд на «протекцію» як «опіку» [121, с. 459–477]. Брутальні спроби царя 

інкорпорувати Україну й запровадити в ній воєводське правління спонукали 

українську сторону до розриву у вересні 1658 р. договору з нею  [205, с. 257–

263]. Із приходом до влади Ю. Хмельницького правобережні старшини, 

розчарувавшись в «українській політиці» Варшави, засвідчили готовність 

повернутися під його протекцію на умовах «Жердевських статей», які, однак, 

були відхилені. Надалі безуспішні спроби домогтися від царя протекції-«опіки» 

належать П. Дорошенку (кінець 1668 – початок 1669 рр.; липень – листопад 

1673 р.) [98, с. 113–116; 99, с. 58–62; 202, с. 13–14; 467, с. 232, 242, 459–479; 

794, с. 178–186; 812, с. 141–155; 1034, c. 131–148; 1036, c. 917–945].  

У середині 50-х рр. формується старшинське угруповання, схильне до 

пошуку політичного компромісу з РП на умовах визнання за Україною статусу 

суб’єкта федерації. Перші кроки в цьому напрямі було зроблено навесні 1657 р. 

[428, с. 1363–1364; 708, с. 203–204]. Ідея створення Великого князівства 

Руського з’явилася десь наприкінці 1657 р. з ініціативи Ю. Немирича (одного з 

найосвіченіших українських магнатів), який у липні того року перейшов на 

службу до ВЗ. Саме він, а не І. Виговський, переконував старшин «бути такими 

як голландці чи швейцарці» й «вести переговори з Річчю Посполитою не про 

підданство, а про укладення союзу» [1144, s. 481; 1187, s. 32]. Проте                              

І. Виговський не наважувався на цей крок до вересня 1658 р. [36, s. 74–79v; 188, 

с. 266–272, 280–305; 708, с. 216–228; 1052, с. 251–254], коли не без тиску з боку 

свого союзника Карач-бея, котрий підтримав польську сторону, змушений був 

відмовитися від її реалізації й задовольнитися укладенням відомого Гадяцького 

договору.  

Намагаючись якось виправити ситуацію, старшинська рада в березні 

1659 р. ухвалила «Перелік пунктів і покірних прохань …», які передбачали 
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приєднання до РК Волинського, Руського і Подільського воєводств; суттєве 

розширення прерогатив гетьмана  та ін. [183, с. 340–350]. Однак еліта 

виявилася не готовою ані відстояти найважливіші статті договору, ані 

домогтися прийняття доповнень до нього. Основна причина її поступливості 

полягала у знехтуванні національно-державними інтересами. Так, І. Виговський 

1 травня переконав старшинську раду прийняти вимоги короля щодо перегляду 

статей договору взагалі, а найвпливовіші члени посольства, яке 20 квітня 

прибуло до Варшави, дбали насамперед за «виборення власних вигід»: грошей, 

нобілітації, отримання маєтків тощо [144, с. 222; 188, с. 348–354, 416–418; 262, 

s. 302–305; 587, c. 115–127; 708, с. 261–262; 1111, s. 133; 1136, s. 206–210]. 

Однак більшість еліти відмовилася визнавати чинність ратифікованого 

договору [188, с. 374; 1136, s. 285–286; 1139, s. 451–452] й усунула                                 

І. Виговського від влади, обравши гетьманом Ю. Хмельницького. Сама ж ідея 

створення ВКР продовжувала жити в її свідомості ще тривалий час. Зокрема, 

упродовж 1668–1671 рр. до неї неодноразово повертався П. Дорошенко [64,                

s. 336; 76, с. 71; 794, c. 236; 978, c. 24–56; 996, c. 67–78].  

На різних етапах революції представники еліти volens-nolens змушені 

були задовольнятися політичною автономією. Вперше її ідея була реалізована 

укладенням Зборівського договору. Укладаючи Чуднівський договір, гетьман і 

старшини сподівалися, що Варшава визнає за Україною статус політичної 

автономії, що засвідчує «Інструкція» послам на сейм від 5 травня 1661 р. 

Надзвичайно важливим у ній був пункт про необхідність присяги з боку Яна 

Казимира і РП дотримуватися умов договору, в разі ж порушення «народ 

руський» звільнявся б від обов’язку «підданства» королю. Проте головніші із 

запропонованих статей були відхилені [238, s. 90–94; 1167, s. 121–122]. Інакше 

складалася ситуація з реалізацією старшиною і значним військовим 

товариством ідеї автономії у складі Московської держави. Цей статус Україні 

вперше було накинуто А. Трубєцким згідно з нав’язаними умовами 

Переяславського договору 1659 р. [209, с. 115–122; 1050]. «Московські статті» 

від 1 листопада 1665 р. фактично звели українську автономію нанівець. Проте, 
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враховуючи масштаби повстання 1668 р. і настрої еліти, Москва погодилася на 

відновлення політичної автономії Лівобережної України, що передбачалося 

Глухівськими статтями (березень 1669 р.) і підтверджувалося Конотопським 

договором 1672 р.  

Запорозька старшина обстоювала лише станово-корпоративні інтереси 

козацької (переважно січової) спільноти, не переймаючись проблемами 

державотворення, і з кінця 1650-х рр. перетворилася на потужний 

деструктивний чинник [322, с. 164–167, 178–179, 209–214; 330; 882, с. 6–10]. Як 

справедливо зауважує В. Брехуненко, «Іван Брюховецький, Петро Суховій, 

Михайло Ханенко, Іван Сірко та їм подібні з’являлися на Запорожжі, щоб потім 

псувати кров кожному з гетьманів та заради гетьманської булави кидати 

Україну в черговий вир братовбивчої війни і торгувати інтересами 

Гетьманщини у стосунках з Московією, Річчю Посполитою, Кримом» [322,                

с. 211]. Прикладом такої політичної кон’юктурності слугує укладений                           

М. Ханенком 2 вересня 1670 р. Острозький договір [77, s. 554–557; 467, с. 307–

309; 794, с. 261–264]. Частина запорозьких старшин дотримувалася алгоритму 

поведінки, сформульованого І. Сірком: «… де буде потужніша сила, там і я 

буду» [229, 5]. 

Органічною складовою державної ідеї було досягнення соборності 

українських земель у складі створюваної держави. У переговорах з володарями 

Османської імперії, Трансильванії й Росії Б. Хмельницький обґрунтовував 

право ВЗ на володіння всіма руськими землями, що перебували у складі КП. 

Щоб реалізувати цей план, восени 1655 р. він організував другий Західний 

похід, уклавши відповідну угоду з Карлом Х, що західноукраїнські землі («з тієї 

сторони Львова») «назавжди» відійдуть у його володіння [250, s. 267, 270–271]. 

Під час переговорів зі Швецією і Трансильванією (друга половина 1656 – перша 

половина 1657 рр.) еліта добивалася визнання їхніми урядами легітимності 

входження до України усіх земель, розташованих до р. Вісли, де «проживали 

руські люди благочестиві і церкви були»» [94, с. 557; 108, с. 202–206, 294, 297; 

428, с. 1307–1313, 1328–1331; 1141, s. 129–145]. Саме з цією метою 



162 
 

П. Дорошенко провів Підгаєцьку кампанію 1667 р., а тому, укладаючи договір 

1669 р. із султаном, домігся включення до нього статті щодо відновлення 

«князівства удільного» «аж до Ярослава, як здавна було надано» [52, s. 253]). 

Якщо вірити інформації Я. Єрлича, у першій половині 1664 р. І. Виговський 

мав наміри, прийнявши протекцію султана, стати «удільним володарем» не 

тільки «України», а всієї «Русі» [234, s. 89].  

В історіографії неодноразово порушувалося дискусійне питання щодо 

намірів Б. Хмельницького включити до складу Української держави руських 

земель ВКЛ. Воно має як своїх прибічників (В. Горобець, М. Грушевський, 

С. Плохій і Т. Таїрова-Яковлева), так і опонентів (З. Когут і Ф. Сисин) [389, 

с. 10–11, 24; 395, с. 152–166; 428, с. 929–930, 1112–1113; 491, с. 32; 516, с. 56; 

736, с. 264–266, 354–363; 777, с. 69; 918, с. 185, 189, 281–282]. Вважаємо, що 

гетьман справді розглядав таку  можливість, але лише відносно їх південних і 

південно-східних теренів [385, c. 101–102; 428, с. 1212–1213].  

В органічній єдності з реалізацією державної ідеї розвивалася 

національна самосвідомість тогочасної еліти, поборюючи чимало стереотипів, 

особливо в аспектах етнічного самоідентифікування. Певний час населення 

етнічних українських земель, інкорпорованих до складу Речі Посполитої, 

вважало себе єдиною з білорусами «культурно-історично-релігійною 

спільнотою» – «Руссю». Це поняття відзначалося аморфністю й вживалося «для 

окреслення народу, культури, віросповідання, а також території… [767, с. 71; 

1184, s. 84]. Поряд із дефініцією «руський народ» воно використовувалося 

гетьманами й старшиною насамперед у релігійному й культурно-історичному 

контекстах. Проте в рамках цієї понятійної конструкції з кінця XVI ст. 

зароджується кілька нових лексем. Перша з них почала фіксувати появу 

окремішних етнічних просторів буття білорусів, котрі проживали в Білій Русі (у 

складі ВКЛ) та русинів (українців), які населяли Червону Русь КП (Руське, 

Подільське, Волинське, Белзьке, Брацлавське, Київське воєводства й Холмська 

земля [349, с. 231–233; 767, с. 74, 209; 1046, с. 250]. У роки революції цей 

процес в основних рисах завершується. 
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Друга стала витвором церковних інтелектуалів, які територію 

проживання русинів почали іменувати «Малою Росією», на відміну від 

«Великої Росії» – Московії. Цей термін до середини 50-х рр. XVII ст. залишався 

не актуальним у запитах гетьмана і старшин. Скористалися ним для 

інформування Москви, що власне «Мала Русь» є спадкоємцею держави св. 

Володимира, заперечуючи в таких спосіб претензії «московських царів і 

патріархів на право видавати себе за єдиних представників всієї Русі» [934,                   

с. 7]. Також звернулися до нього під час переяславських переговорів 17–18 

січня 1654 р., щоб підкреслити суб’єктну окремішність України, визнаючи 

московського царя спільним монархом для обох рівноправних сторін – «Малої» 

та «Великої» Росії [128, с. 316; 832, с. 107–108; 899, с. 256–257]. Проте 

московська сторона відразу ж почала жорстко нав’язувати українській 

трактування «Малої Росії» винятково як території, що становила невід’ємну 

складову географічного простору «Великої Росії» [95, с. 145; 735, с. 416; 736,               

с. 362–363; 918, с. 27–29]. Хоча після укладення Переяславського договору 1659 

р. під потужним тиском Москви лівобережні старшини і духовенство стали 

частіше вживати поняття «Мала Росія» і «малоросійський народ», усе ж немає 

підстав для тверджень, що ««малоросійська» термінологія зробилася 

загальноприйнятою у козацькому середовищі» [185, с. 434; 892, с. 17–18]. До 

завершення революції згаданим вище дефініціям так і не вдалося витіснити зі 

вжитку назви «Україна» й «український народ». Навіть у першій половині 

XVIII ст., як з’ясувала О. Дзюба, «…у таких документах особистісного 

походження, як щоденники, переважає термін «Україна», в якому поєднується 

значення власного дому і вітчизни, що є свідченням усталеності цього поняття 

у свідомості козацької еліти першої половини XVIII ст. Термін «Малоросія» 

вживається переважно в офіційному контексті» [457, с. 52]. Третьою лексемою 

була «Україна», яким маркувалися до початку революції як основний масив 

українських земель КП, так і територіальний простір Брацлавського і 

Київського воєводств [767, с. 75–77; 769, c. 98–104]. Саме його наповнення 

новим змістом і похідні від нього понятійні конструкції стали важливими 
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чинником розвитку національної свідомості еліти. Оскільки цей аспект 

значною мірою знайшов висвітлення в історіографії (насамперед завдяки 

працям Т. Чухліба) [322, с. 80–82; 668, с. 11–16, 184–189; 736, с. 350–371; 767,  

с. 71–90, 131–139; 769, c. 98–105; 889, c. 443–449; 975; 981; 986; 987; 990–992; 

995; 1006, c. 121–129, 147–188], спробуємо виокремити в ньому основні періоди 

й визначити притаманні їм особливості. Перший період охоплює 1648 – серпень 

1654 рр., коли окреслилася тенденція поширення  назви «Україна» для 

означення теренів, які перебували під владою ВЗ [99,  с. 276, 291; 124, с. 214–

215; 128, с. 107, 116; 990]. Влітку 1649 р. серед населення цього географічного 

ареалу починає утверджуватися самоназва «українці», яку використовували й 

жителі Гомельщини стосовно козаків, котрі там з’являлися [41, s. 73v–74; 124, 

с. 346]. Показово, що лікар Владислава IV М. Вербек-Леттов у хроніці 

констатував, що влітку 1648 р. Б. Хмельницький набирав до війська «вільних 

українців (виділено нами. – В. С.)» [264, s. 153]. Однак гетьман і старшини в 

офіційних документах не часто послуговувалися згаданим терміном [990, с. 20–

23; 995, с. 422–427]. 

Ситуація змінюється у другому періоді, коли відбувається збагачення 

його семантичного змісту (вересень 1654 – лютий 1659 рр.). У свідомості еліти 

назва «Україна» інтенсивно еволюціонує у політонім, що позначував 

новоутворену державу [128, с. 456–457; 197, с. 361; 889, с. 447–448; 990, с. 29–

30; 995, с. 430–438]. У 1655–1657 рр. він починає вживатися стосовно всіх 

етноукраїнських земель КП. Зокрема, у січні 1657 р. старшина в переговорах зі 

шведським послом домагалася визнання Карлом Х їхніх прав «…на всю стару 

Україну або Роксоланію, де є грецька віра та існує їхня мова аж до Вісли» [108, 

с. 205]. Коментуючи цю джерельну інформацію, М. Грушевський зазначав, що 

«се місце, взагалі дуже інтересне, між иншим показує, що в сім часі, під 

впливом відродженої національної і політичної свідомости, поняттє «України» 

починало вже набирати того національного означення всеї етнографічної 

української території, якого воно набрало цілком виразно аж в наших часах» 

[428, с. 1329]. Зауважимо, що в тогочасних народних піснях і думах також 
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фіксується сприймання України як окремішньої від КП власної Батьківщини 

(«рідна Україна», «сини України», «в нас на Вкраїні», «наша славна Україна»), 

кордони якої сягають не лише до р. Случ, але й Вісли, і яка є звільненою від 

польського панування [140, с. 82, 179–187, 195, 236–238, 245–264, 284; 437,                  

с. 164; 647, с. 157–166]. 

Третій період (березень 1659 – січень 1668 рр.) – це час, коли політонім 

«Україна» починає домінувати як самоназва держави, й одночасно відбувається 

формування етноніму «український народ». Уже в «Переліку пунктів і покірних 

прохань…» (березень 1659 р.) назва «Україна» вживалася як синонім до назви 

«Велике князівство Руське» [183, с. 340–348]. На старшинській раді у кінці 

квітня І. Виговський зауважив, що завжди «відважно підтримував «Українську 

державу»» [188, с. 351]. За гетьманату Ю. Хмельницького в офіційної 

кореспонденції частішає вживання замість терміну «Військо Запорозьке» назви 

«Україна» [185, с. 216; 205, с. 277–280; 990, с. 37–38; 991, с. 14–23, 38–39; 995, 

с. 446–454]. Істотні зміни у наповненні цього поняття політичним змістом, які 

відбувалися за гетьманату П. Тетері, Т. Чухліб назвав початком «словотворчої 

революції» [991, с. 23]. На наш погляд, вона розпочала раніше, умовно з березня 

1659 р., а з середини 1660-х років започатковується її трансформація у 

«понятійну революцію», що тривала до останніх часів існування Правобережної 

Гетьманщини. Адже саме П. Тетеря де-факто відмовився від використання 

терміна «Військо Запорозьке» як назви держави і країни, замінивши його на 

термін «Україна», а поняття «Військо Запорозьке» використовував для 

означення козацької корпорації [185, с. 250–266, 349–364, 431–455; 991, с. 23–

34]. Його авторству можна приписати й словосполучення «і Корона Польська в. 

к. м-ті Держава, і Україна в. к. м-ті Держава», що засвідчує ситуацію, «…коли 

два самостійних державних утворення мали над собою одного сюзерена» [185, 

с. 310; 991, с. 26]. Початок «понятійної революції» умовно можна пов’язати із 

появою багатьох похідних від терміна «Україна» дефініцій, які 

використовувалися для позначення її населення, народу, міст, кордонів, війська 

тощо [991, с. 23–34; 992, с. 43–44, 60–73]. Зупинимося на тих із них, що 
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стосувалися самоназви населення. Словесна конструкція «поспільство 

українське», що стала «лексичним новотвором козацької старшини…», 

міститься у березневій «Інструкції» 1666 р. [144, с. 217; 992, с. 43]. А поняття 

«український народ» («народ україний») вперше знаходимо в «Інструкції» від 

30 листопада 1664 р. (у ній, за підрахунками Т. Чухліба, назва «Україна» 

фіксується 35 разів) [143, с. 106; 991, с. 33–34]).  

Четвертий період (лютий 1668 – вересень 1676 рр.) характеризувався 

укоріненням у свідомості еліти понять «Україна», «український народ» й 

похідних від них нових словоутворень. Сприяв цьому й зміст листів і відозв 

І. Брюховецького (лютий 1668 р.) до козаків, посполитих і донських козаків, 

затятим ворогом яких називалася «Москва», що хоче навернути їх «собі у вічну 

кабалу і неволю» [98, с. 39–42, 60–62; 512, с. 238–239; 992, с. 48–49]. 

Переконливим доказом поширення названих лексичних новоутворень слугує 

зміст історико-політичного трактату «Пересторога України» (1669). Анонімний 

автор використав у ньому терміни «Україна» (40 разів), «народ український» (1 

раз), «українці» (13 разів), а «Мала Росія» – лише 1 раз [173, с. 133–137]. В 

іншому полемічному творі цього ж автора «Пам’ять» (1671) назва «Україна» 

згадується 15 разів [172, с. 308–312]. З 1670 р. і до кінця революції 

правобережна еліта вже однозначно трактувала поняття «Україна» як назву 

держави, в якій проживав «український народ», котрий розглядався 

невід’ємною складовою «руського народу» [35, s. 58–63; 205, с. 340–346]. 

Запорозька старшина в першій половині 70-х рр. теж вживала терміни 

«Україна» та «український народ» (гетьман М. Ханенко, кошовий І. Сірко, 

запорозький суддя С. Білий та ін.) [102, с. 419; 152, с. 24; 163, с. 60–61, 67, 69–

70; 164, с. 26]. На Лівобережжі за І. Самойловича використання згаданих 

термінів починає поступатися поняттям «Мала Росія» і «малоросійський народ» 

[102, с. 224; 152, с. 24; 209, с. 592–610].  

Не можна обійти і проблему зародження та розвитку в національній 

свідомості концепту української Вітчизни, на важливість і складність якої вже 

звертали увагу в сучасній історіографії [86, с. 4–7; 294, с. 48–55; 298, с. 4–8; 
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515, с. 228–239; 636, с. 368–371; 918, с. 17–21]. На сьогодні доведеним є факт, 

що термін «отчизна» («вітчизна») з’явився в українській мові у XV ст., 

можливо, «як калька з польської «ойчизна»», й спочатку означав «спадкове 

володіння певною територією» (як, до речі, і поширене з княжих часів поняття 

«отчина»). Згодом обидва вони набувають значення рідного (отчого) краю, 

землі предків; держави, країни, яку потрібно любити і захищати [515, с. 229–

230; 636, с. 368–369; 918, с. 18–19; 1147, s. 93–95]. Починаючи з кінця XVI ст., 

козаки і старшини досить часто оперували поняттям «Вітчизна», маркуючи РП 

[312, s. 126–132], а у 20 – 30 рр. XVII ст. у них уже почав вимальовуватися 

образ «України» як рідного краю, місця свого проживання [131, с. 324, 420–422, 

425; 312, с. 132–133; 767, с. 84–86; 987, с. 49]. Процес заміни уявлення 

річпосполитської «спільної Вітчизни» на уявлення про «Українську Вітчизну» в 

роки революції відбувався у кілька етапів. Так, на першому з них (1648 – 

1658 рр.) закладалися підвалини для переосмислення усталеного погляду. 

Зокрема, наприкінці 1650 р. Д. Нечай у листах до сотників розпорядився, щоб 

«з’явилися до границі польської зі своєї країни (виділено нами. – В. С.) [120, 

с. 193]. В цей же час у документації Б. Хмельницького вперше знаходимо 

поняття «наша батьківська земля» (Батьківщина), «Вітчизна» і «наша земля» 

[128, с. 194–196, 202]. На початку 1652 р. старшини засвідчували рішучість 

«проти неприятелів своїх стояти», бо «вітчизни своєї» (виділено нами. – В. С.) 

і церквів Божих не залишать [121, с. 199].  

На другому етапі (1659 – 1667 рр.) у свідомості еліти активно формується 

образ «Малої Росії» як власної «Вітчизни». У листі від 11 липня 1659 р. 14 

генеральних старшин і полковників до наказного гетьмана І. Безпалого чітко 

сформулювали зміст, який вкладали в це поняття. Йшлося про «кровну» 

(етнічну) приналежність до єдиного народу, котрий проживає у своїй 

«Вітчизні»; рідний отчий край, де народилися і зросли «вільним народом»; 

необхідність спільної боротьби з ворогами «отчини нашої» й суворе осудження 

відступництва (ренегатства) [104, с. 405]. Отже, висловлена в історіографії 

думка, що творцем концепції «малоросійської / української Вітчизни» є 
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І. Брюховецький [515, с. 235–237; 516, с. 59], потребує уточнень. Частішає 

вживання поняття «Малоросійської Вітчизни» старшиною й представниками 

духовенства в 60-х рр. Так, М. Філімонович у листі до П. Дорошенка восени 

1661 р. висловлював занепокоєння важким становищем «отчизни милої», яку 

порівнював з «матір’ю» [166, с. 31–32]. У квітневому 1662 р. універсалі до 

«всього люду» Малоросії І. Брюховецький підкреслював їхню любов до 

«вітчизни своєї» – «землі руської»  [21, арк. 32].  

На третьому етапі (1668 – 1676 рр.) у свідомості еліти утверджується 

нова парадигма – «Україна – Вітчизна наша». На зміну церковному змісту 

терміна прийшов власне народний. Паралельно відбувалася кристалізація 

змісту таких словосполучень: «український народ», «наша Україна», «звичай 

наш український», «кровні українські люди», «українці», «природні українські 

козаки», «слобідські міста», «цілість усієї України», «Українська держава» та 

ін. Виникає й нове, запропоноване П. Дорошенком (грудень 1669 р.), значення: 

«не куплена і [не] продавана раніше в минулому за предків наших Україна 

(виділено нами. – В. С.) [100, с. 96; 889, с. 448–450; 975, с. 229–231; 992, с. 65–

79]. Першим виразно виділив українське єство «Вітчизни» І. Брюховецький в 

уже згадуваних зверненнях до населення, вдаючись до застосування таких 

висловів, як «Україна вітчизна наша мила», «вітчизна своя Україна», «цілість 

України вітчизни» та ін. [98, с. 39–42, 60–61]. Зауважимо, що такі ж погляди 

мали й інші гетьмани і старшини. Наприклад, 11 січня 1669 р. П. Дорошенко в 

універсалі до жителів України, «що упадає», називав її «нашою милою 

Вітчизною» [202, с. 13].  

Словосполучення «Вітчизна наша Україна» інтенсивно вкорінюється у 

свідомості еліти (особливо її правобережної частини) поряд з такими 

поняттями, як «український народ», «українська земля», «українці» та ін., 

формуючи важливий сегмент їхньої політичної культури. Невід’ємною 

складовою останньої стає й почуття українського патріотизму. Переконливою 

аргументацією на користь такого твердження слугує зміст колективного листа 

наказного гетьмана Я. Лизогуба і 5 полковників від 8 лютого 1670 р. до козаків 
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і міщан Лубен, пройнятого глибокою турботою за збереження цілісності 

«України, вітчизни нашої»  [100, с. 181–185; 794, с. 230–231]. Маємо підстави 

стверджувати, що «понятійна революція», з одного боку, засвідчувала істотні 

якісні зрушення в системі ціннісних орієнтацій еліти, а з іншого – слугувала 

потужним чинником їх формування. І значення цього процесу в розвитку 

духовного життя важко переоцінити. «Адже саме ціннісність, яка концентрує у 

собі весь спектр бажань і устремлінь соціуму, його установок, цілей і проектів, 

нормативів поведінки, ідейних переконань тощо, – як зауважує В. Матях, – 

виступає мірилом розвитку суспільної свідомості, гарантом поступу людської 

цивілізації, показником адаптованості суспільства до існуючих соціально-

політичних реалій. Саме вона справляє вирішальний вплив на усталення певної 

моделі світосприйняття на певному хронологічному відрізку часу» [642, с. 105]. 

Маємо всі підстави стверджувати, що на початок революції у свідомості 

старшини не існувало ідеї витворення Української (Руської) держави. Основну 

роль у її зародженні 1648 р. відігравала рішучість радикально налаштованих 

старшин. А переосмислення гетьманом уроків боротьби дозволило йому в 

першій половині 1649 р. сформулювати наріжні принципи державної ідеї, 

невдачі в реалізації якої обумовлювалися не тільки несприятливою 

міжнародною ситуацією, але й прорахунками еліти. Її патріотично налаштовані 

кола докладали чимало зусиль для збереження держави у формах номінальної 

протекції (опіки), суб’єкта федеративної Речі Посполитої чи широкої 

політичної автономії. Нерідко на заваді їх планів ставали домінування у 

старшинській корпорації особистих і групових інтересів; недостатність волі для 

досягнення мети; невміння різних елітних угруповань знаходити політичний 

консенсус, а також деструктивні впливи зовнішньополітичного чинника. 

Під час революції відбувся потужний прорив у розвитку національної 

самосвідомості еліти. Він відзначався не лише збагаченням змісту таких 

термінів, як «Україна» та «Мала Росія», але й започаткуванням в обігу нових 

понять, термінів, лексичних конструкцій тощо. Особливо важливу роль 

відіграло вкорінення у її свідомості таких понять, як «український народ», 
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«Україна, вітчизна наша», «українці», «наша Україна», «українське 

поспільство», «Українська держава», «малоросійський народ». Важливою 

складовою  політичної культури еліти стає й формування почуття українського 

патріотизму.    

 

4.2. Політичні орієнтації на назву держави, форми її правління та 

устрою 

Не до кінця з’ясованим продовжує залишатися питання щодо назви 

витвореної ранньомодерним українським соціумом держави. У сучасній 

історіографії вона відома як «Військо Запорозьке», «Гетьманщина», «козацька 

Україна» та ін. Майже 15 років тому Я. Дашкевич дуже критично висловився з 

цього приводу. «Ми тішимо себе тим, – зауважував він, – що пишемо «держава 

Богдана Хмельницького», але це не була держава де-юре (оскільки державою 

не була Запорізька Січ, що декому здається). Держава без визначення статусу і 

навіть без назви? Бо назва, яку тепер намагаються пропагувати, «Військо 

Запорозьке», не могло бути назвою держави. Уся Європа від кінця XVI ст. 

знала, що військо запорозьке – це лише мілітарне об’єднання козаків, а не 

державне утворення. Як це не гірко, але цей парадержавний організм (бо з 

обмеженим самоврядуванням), що увійшов в історію під назвою Гетьманщини 

(такої назви в природі не було – це пізніший штучний термін), виник з ласки 

московського царя» [454, с. 117]. Дане судження видатного історика, з одного 

боку, має певне раціональне навантаження, бо офіційно державна назва не 

анонсувалася, з іншого – його надмірна категоричність не наближає до 

розв’язання цієї проблеми. Як, до речі, й твердження Зенона Е. Когута, що 

«утворення» Б. Хмельницького «було ні «Руссю», ні «Україною», ні «Малою 

Руссю (Росією)», а «Військом Запорізьким». Таким чином, це політичне 

утворення можна водночас розглядати і як державу, і як суспільний стан, і як 

військову організацію» [515, с. 229].  

У зв’язку з цим постає запитання: а як власне старшини і козаки 

іменували свою державу? Оскільки ми вже маємо спробу частково відповісти 
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на нього [838], додамо лише кілька зауважень. Насамперед відзначимо той 

факт, що, розгромивши польські війська в 1648 р., переможці розглядали 

звільнені землі, де формувалися державні інституції, корпоративним 

володінням ВЗ. Причому легітимним, бо в їхній свідомості домінувала 

середньовічна правова норма, відповідно до якої, «…територія, захоплена у 

війні, правомірно належала переможцеві» [732, с. 87]. 7 жовтня  1655 р., 

І. Виговський заявив львівським послам, що «доки шабля козацька зайшла, 

доти й козацьке володіння (Dominium) мусить бути» [493, с. 323]. І якщо в 

свідомості шляхти РП уявлялася «спільною державою» і бачилася 

«уособленням шляхетського загалу» [767, с. 83], то козацтво землі, що 

знаходилися під їх юрисдикцією, аналогічно розглядало «спільною державою» 

ВЗ, і цілком природно, що вони іменували її «Військом Запорозьким». 

Щоправда, в умовах зародження в еліти від початку 50-х рр. уявлень про 

визволену територію як «нашу Вітчизну», «нашу батьківську землю» 

започатковується практика називати її Україною або Малою Росією [121,                    

с. 108–123, 199; 128, с. 194–196, 202]. Приймаючи царську протекцію, 

Б. Хмельницький де-юре закріпив за державою останній варіант назви [128,                         

с. 316], що зберігала чинність до Гадяцького договору, яким проголошувалося 

про поновлення «Князівства Руського».  

За каденції Ю. Хмельницького поняття «Військо Запорозьке» переважно 

використовувалося вже на означення козацької корпорації. Зокрема у спільній з 

польськими воєначальниками ухвалі від 18 жовтня 1660 р. читаємо: 

«Універсали, щоб його милість пан гетьман видав до усіх міст, повідомляючи 

про повернення своє, Війська також Запорозького і всієї України (виділено 

нами. – В. С.) до послушенства його корол. милості» [188, с. 437]. У свою чергу 

П. Тетеря власне відмовився від вживання традиційного виразу «Військо 

Запорозьке», замінюючи його неологізмом «Україна», під яким незмінно 

розумів державу [185, с. 255–265, 287–327, 356–367, 430, 436–455; 991, с. 24–34; 

995, с. 456–466]. У перші роки каденції П. Дорошенка сфера використання 

«україноцентричої термінології» звужується, розпочалося відновлення існуючої 
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за Ю. Хмельницького мовної моделі її фіксації в ієрархії понять: «Гетьман», 

«Військо Запорозьке», «Україна» [36, s. 14; 73, s. 178]. Але з кінця 60-х рр. еліта 

знову повертається використання терміна «Україна» для означення держави 

[35, s. 60–61v; 47, s. 215–216; 55, s. 12–13v; 92, s. 47v]. Завершенням таких 

метаморфоз стало закріплення словосполучення «Українська держава» у 4-й 

статті турецько-польського Бучацького договору (жовтень 1672 р.) у такій 

формі: «Українську державу з давніми кордонами віддати козакам…» [92, s. 82; 

794, с. 422–423].  

Складніші процеси відбувалися у свідомості лівобережної та запорозької 

старшини. За гетьманувань І. Брюховецького й Д. Ігнатовича спостерігаємо 

одночасне використання для означення держави термінів «Україна» і «Мала 

Росія» [98, с. 41; 209, с. 462–473; 991, с. 34–37, 40, 49–55, 66–67; 992, с. 45–47, 

71–73]. З приходом до влади І. Самойловича ситуація істотно змінилася  – 

упродовж 1672–1674 рр. він і генеральна канцелярія відмовилися від вживання 

поняття «Україна» (за винятком Правобережжя) [102, с. 236, 322, 469, 532, 621; 

209, с. 592–595, 599–600, 604–609]. Вірогідним поясненням цьому видається те, 

що в умовах боротьби з П. Дорошенком за владу лівобережний володар 

намагався в очах Москви створити образ вірного її волі очільника ВЗ. Лише з 

кінця 1674 р., коли супротивник втратив шанси на успіх, він вдається до 

використання цього поняття, підкреслюючи необхідність домагатися єдності 

України [102, с. 667; 103, с. 90, 270–281, 313–314, 394, 429, 496–498, 516–521, 

545–550, 589–594, 733–734]. Після капітуляції П. Дорошенка в листі до 

охотницького полковника І. Новицького І. Самойлович писав, що «отчизну 

нашу, розторгнену Україну, привів під єдиного монарха і регімент (управління 

гетьмана – Т. Ч.) у з’єднання» [988, с. 52]. Із трансформацією Запорожжя в 

квазідержавне утворення його старшина по-різному означувала державу – 

традиційно Військом Запорозьким, нерідко Малою Росією. Із середини 60-х рр. 

починає укорінюватися самоназва «Україна» [35, s. 382; 47, s. 215–216; 102,                  

с. 112–113; 103, с. 23; 152, с. 13, 38; 991, с. 34]. Зокрема, у листі до                                 

І. Самойловича від 24 січня 1676 р. «курінні отамани і все Військо Запорозьке 
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Низове» підкреслювали, що Запорожжя є невід’ємною складовою «милої 

отчини нашої України» [103, с. 522–525].  

Отже, витворена Б. Хмельницьким держава з самого початку існування 

мала свою власну назву, що зазнала трансформації з «Війська Запорозького» до 

«України».  

Чимало нез’ясованого залишається у вивченні політичних орієнтацій 

еліти на форму правління України [793, с. 80–83; 814, с. 90–97; 815, c. 238–268; 

899, с. 224–255, 287–299, 343–352; 902; 905–907; 911; 993, с. 71–82]. Відомо, що 

упродовж лютого – червня 1648 р. розв’язання найважливіших питань 

виносилося старшиною на розгляд військових рад. Однак з кінця червня                    

Б. Хмельницький скориставшись традиційним правом гетьманів на майже 

необмежену владу під час воєнних походів, почав підпорядкувати собі всю 

владну вертикаль [765, с. 17–18; 883, с. 19; 909, с. 25]. Ці дії наштовхнулися на 

спротив запорозьких і новопосталих старшин з покозаченого поспільства, котрі, 

сповідуючи запорозькі ідеали «повної самовладності (елементом якої виступає 

колективна відповідальність) запорозької громади…» [769, с. 115], вважали, що 

гетьман повинен підпорядковуватися їхній волі й керуватися ухвалами 

військової ради. Спираючись на їх підтримку, М. Кривоніс почав засвідчувати 

претензії на гетьманську булаву [3, арк. 113; 8, арк. 169; 58, s. 598; 124, с. 111–

113; 129, с. 70, 94]. Визрівала загроза міжусобиці, але Б. Хмельницький 

рішучими діями (М. Кривоніс та його полковники були покарані [3, арк. 132; 4, 

арк. 121 зв., 123; 129, с. 98; 224, s. 160; 494, с. 97]), запобіг цьому. У листі 8 

серпня до хотмизького воєводи С. Болховского він уже титулувався «божию 

милостью гетман з Войском Запорозким…» [128, с. 64].  

Із початку 1649 р. його монархічні устремління посилилися, чому 

сприяли бесіди з єрусалимським патріархом Паїсієм. Той благословив гетьмана 

на продовження війни з РП, титулував його «найяснішим князем» і, можливо,  

«провів формальне свячення гетьмана» або ж заклав початок цьому процесові, 

пізніше завершеному коринфським митрополитом Йосафом (листопад 1650 р.) 

[120, с. 118–119; 124, с. 195; 426, с. 124–129; 732, с. 97–103; 735, с. 292–299; 
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993, с. 74–75]. Чи не основною причиною відмови Б. Хмельницького від 

коронації князем Русі було його побоювання наразитися на спротив більшості 

старшин, які сповідували республіканські цінності. Так «традиціоналізм» 

протидіяв «новим ідеям і новому механізму влади» [944, с. 231]. Усе ж і надалі 

серед старшин та козаків продовжував утверджуватися погляд на нього як на 

володаря. Наприклад, чигиринський полковник Ф. Коробка в листі 28 липня 

1649 р. до вольновського воєводи Ф. Арсєньєва поставив Б. Хмельницького на 

один щабель з Алєксєєм Міхайловічєм: «… Богдан великий гетьман і великий 

ваш цар вони знають, що вчиняють…» [714, с. 164]. Так само «урівнювали» 

його статус уже з польським монархом козаки під Збаражем, закликаючи 

жовнірів припинити вогонь, бо «вже мир; наш гетьман з вашим королем 

(виділено нами.  – В. С.) їдуть в одній кареті» [56, s. 863]. Прикметно, що і             

Ян Казимир, і представники річпосполитської еліти, і венеціанський дипломат 

А. Віміна також зауважували за Б. Хмельницьким вчинки, що характеризували 

його як «володаря» («монарха») [38, s. 44, 70; 129, с. 355; 181, с. 74; 883, с. 22–

23]. Можливість такої трансформації статусу гетьмана вельми непокоїла 

польських урядовців, починаючи з 1648 р. Уже 8 червня хелмський біскуп 

занотував новину, що Б. Хмельницький титулує «себе князем київським і 

руським», до якого «вся Русь переходить від нас, міста йому добровільно 

відчиняють…» [53, s. 111].  

На межі 1650–1651 рр. завершилося становлення в Україні авторитарного 

режиму у формі «цезаризму» [391, с. 13]. У першій половині 1651 р. генеральна 

канцелярія «спробувала запровадити» формулу «Божею милостью» «як 

неодмінну частину гетьманського титулу» [735, с. 291]. Якщо формування 

абсолютної влади Б. Хмельницького знаходило підтримку з боку значної 

частини козацтва й посполитих [87, арк. 40 зв.; 260, s. 44], то в опозиції до 

нього продовжувала перебувати впливова група старшин, котра воліла його 

бачити тільки «братом і товаришем», а не монархом [4, арк. 321; 108, с. 48; 125, 

с. 199; 129, с. 406, 432; 427, с. 138; 883, с. 25]. І все ж після Батозької перемоги й 

до смерті Б. Хмельницького спостерігалося зміцнення його влади. Він 
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неухильно провадив політику з метою утвердження власної династії на 

принципах успадкування булави. У листуванні з Карлом Х Густавом, 

бранденбурзьким курфюрстом Фрідріхом Великим, імператором священної 

Римської імперії Фердинандом ІІІ, в охоронному універсалі австрійським 

послам гетьман використовував титул «dux» («князь», «володар»). Листуючись 

із молдавським і волоським господарями, він підписувався як «princeps» 

(«князь», «господар», «принц»), інколи титулувався як «campiductor» 

(«воєначальник», «польний гетьман») [732, с. 98–101; 735, с. 294–296; 746; 993, 

с. 76]. Хан у листах до Б. Хмельницького називав його «гетьманом Війська 

Запорозького і правителем всієї Русі», великий візир Порти Меллех Ахмед-

паша – «великим володарем», а султан – «величнішим з християнських 

монархів» [32, s. 2; 126, с. 17, 77; 129, с. 375, 389]. В одному з джерел згадується 

про іменування козаками гетьмана «найяснішим» [4, арк. 356], а таким титулом 

(«serenissimus») величали незалежних володарів. Константинопольський 

патріарх Парфеній використовував його щодо Б. Хмельницького в листах до 

київського митрополита С. Косова (28 лютого 1651 р.) та коринфського 

митрополита (2 березня 1651 р.) [129, с. 383–386; 735, с. 295]. Влітку 1657 р. на 

зустрічі з московським послом І. Виговський зауважив: «… коли цар у себе в 

країні цар, то і гетьман у себе в країні такий же король чи князь, він її мечем 

відвоював і зброєю від іга звільнив…» [197, с. 361]. Стародубський війт                    

К. Молявка в розмові з І. Желябужскім зауважив, що хоча «ми цілували хрест 

госудрю, а володіє нами гетьман» [196, с. 1240].  

Попри це, Б. Хмельницький усвідомлював необхідність легітимації своїх 

дій через їх узгодження зі старшинською радою. Наприклад, у березні 1650 р. у 

Києві він зібрав з’їзд старшини й значного військового товариства («з’їзд 

суспільний («publiczny») Русі») на «зразок польського сейму» для розробки 

курсу, спрямованого на реалізацію статей Зборівського договору [233, s. 111–

112; 254, s. 104; 426, с. 281–284; 786, с. 275–277]. У листі до коронного гетьмана 

С. Потоцького 22 березня 1656 р. наголошував: все, що діється без постанов 

«старших і молодих рад» не буває тривким, а прийнятої за «згодою всієї 
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старшини» ухвали «нам порушити особисто не можна» [75, s. 211]. Враховуючи 

цю традицію, він скликав військову раду (десь 15–21 квітня 1657 р.) з участю 

війтів і бурмистрів, яка обрала сина Юрія спадкоємцем булави [11, арк. 11; 428, 

с. 1368–1369, 1377; 786, с. 582–583]. Так реалізувалася його мрія про 

утвердження володарювання започаткованої ним династії. Проте гетьман 

жорстоко помилявся, сподіваючись, що його клан стане її політичною опорою 

[102, с. 764]. Та й у масі своїй мéтаеліта не усвідомлювала переваг утвердження 

в реаліях того часу монархічної форми управління. Як уже відзначалося в 

історіографії, «Запропонована гетьманом нова форма політичного урядування, 

яка б мала в найближчій перспективі забезпечити політичну стабільність і 

піднесення життєво важливих для успішної реалізації державотворчої програми 

сфер, не знайшла в тогочасному українському суспільстві серйозної соціальної 

чи політичної опори. Вона трималася переважно на титанічній постаті самого 

гетьмана та на підтримці вузького кола його однодумців» [814, с. 93].   

Все ж оволодіння І. Виговським булавою розцінювалося значною 

частиною козацтва як нелегітимне. Вимога запорожців про зібрання 

генеральної військової ради для обрання гетьмана знайшла підтримку козаків і 

старшин Полтавського й Миргородських полків. Однак І. Виговський не зважив 

на це й домігся згоди Москви на проведення в Переяславі представницької 

ради. А під час таємної зустрічі з її послом Б. Хітровим погодився на прибуття 

воєвод до міст, запровадження їхнього управління й виведення українських 

залог з Білорусі, що з його боку стало «платнею за владу» [918, с. 153–156]. 

Ставши гетьманом, всупереч обіцянкам, він почав ігнорувати роль 

старшинської і військової рад. Так, з останніми не узгоджувалися умови 

укладення договору з Кримом (початок березня 1658 р.) і походу проти 

М. Пушкаря й І. Барабаша. Після його завершення без вироку військового суду 

наказав розстріляти корсунського полковника Т. Оникієнка та 6 «значних 

козаків» [95, с. 118, 125; 98, с. 236–237, 249; 188, с. 300–301; 429, с. 240]. 

Залаштунково увійшов у завершальний етап переговорів з Варшавою щодо 

умов повернення України до складу РП (про них знали лише П. Тетеря, 
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Т. Носач, І. Груша та Ю. Немирич) [127, с. 173; 708, с. 226–227, 235–236]. Не 

випадково «Перелік пунктів і покірних прохань…» (березень 1659 р.) 

передбачав передачу гетьманської влади по спадковості в родині Виговських 

[183, с. 346–348]. За даними М. Ємьоловського, І. Виговський «…козаків почав 

було уже легковажити і ледь не монархом руським називатися» [225, s. 271].  

Українська сторона, обравши гетьманом Ю. Хмельницького,  відмовилася 

від проекту трансформації України у ВКР. Укладений Переяславський договір 

1659 р. істотно обмежував прерогативи володаря булави, зокрема, позбавляв 

прав на проведення зовнішньої політики, призначати і звільняти з посад 

полковників та ін. [209, с. 115–121; 385, с. 162–164; 1052, с. 345–347]. З перших 

місяців урядування Ю. Хмельницького окреслилася тенденція зародження 

«олігархічного» режиму. Повнота влади почала зосереджуватися в руках купки 

найвпливовіших генеральних старшин і полковників (І. Ковалевського, 

Г. Лісницького, Т. Носача, Г. Гуляницького, згодом П. Тетері) [758, с. 122–123, 

128–129]. За визнанням посланця С. К. Беневського Селецького, на січневій 

1660 р. старшинській раді гетьман «без будь-якої влади сидів між ними» [1144, 

s. 626–627]. Сам же володар булави був прибічником республікансько-

демократичних цінностей. Як наголошував у листі від 5 лютого 1660 р. до 

С. К. Беневського, «зазвичай Війську Запорозькому, згідно уподобання, і 

одного дня мати трьох гетьманів» [188, с. 416–418]. Слабкість його влади, 

помножена на залежність від старшин, обумовили укладення Чуднівського 

договору, який передбачав не існування Української держави, а лише статус 

станової автономії для ВЗ [209, с. 127–129], котру гетьман намагався 

трансформувати в політичну. Зокрема наполягав на поновленні статей 

Гадяцького договору (включно з деякими пунктами початкового варіанту), 

рішуче обстоював інтереси козаків і посполитих, провадив активну зовнішню 

політику й виношував наміри добитися незалежності [238, s. 84–94; 70, s. 416–

418, 423; 75, s. 477–479; 84, s. 208–209; 385, с. 201–214; 758, с. 91–101, 141, 155–

183; 1014, с. 154–156, 180–209, 258–265; 1133, s. 295–300; 1167, s. 56–57, 103, 

121, 210–211, 229–230; 1176, s. 161–162; 1202, s. 63–65, 70–78].  
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Надзвичайно рішучіше в зміцненні  прерогатив гетьманської влади діяв 

П. Тетеря, котрий прагнув домогтися «якнайбільшого у Війську володарювання 

і над ним владу свою утвердити» [91, s. 211]. Безсумнівно, він належав до  

старшин, які були прихильниками міцної гетьманської влади, сфера якої б 

(всупереч Чуднівського договору) не обмежувалася прерогативами очільника 

ВЗ, а поширювалася на всю Україну. Тому П. Тетеря часто підписувався під 

листами до короля і польських сановників не як «гетьман Війська 

Запорозького», а як «гетьман з Військом Запорозьким», підкреслюючи в такий 

спосіб провідну політичну роль цих інституцій в Україні [185, с. 253, 258, 272, 

289, 297–338, 355–368, 383–394]. Недвозначно натякав Яну Казимиру, що 

Україна є такою ж його державою, як і Корона Польська [185, с. 310]. 

Зазначимо, що в цей же час І. Виговський мріяв повернути булаву й 

перетворити Україну на князівство. Б. Рудоміч, який був близький до його 

родини, занотував у «Щоденнику», що ексгетьмана стратили тому, що він 

«…своїми листами заохочував турків, волохів й інших сусідів до зацікавленості 

Україною, якої хотів бути князем, підлеглим Туреччині і виплачувати їй гарач» 

[256, s. 339]. На переконання П. Тетері, в І. Виговського було «…прагнення до 

опанування Князівства Запорозького назавжди» [257, s. 67].   

У середовищі лівобережної та запорозької старшини, в якому з’являється 

ідея обрання власного гетьмана (першу невдалу спробу в цьому напрямі зробив 

Я. Сомко на травневій раді 1661 р. у с. Бикові [96, с. 56–58; 395, с. 343–344; 703, 

с. 147]), перевагу надавали республіканській моделі правління. Що ж до 

політичного режиму домінували два підходи. Перший з них репрезентувало 

угруповання Я. Сомка (полковники А. Шуровський, М. Папкевич та ін.), котре 

домагалося встановлення авторитарної гетьманської влади. Його очільник 

рішуче протидіяв як відродженню традиції обрання козаками своїх старшин, 

так і спробам російських воєвод і вельмож втручатися у внутрішнє життя 

України і підпорядкувати його своїм інтересам [27, арк. 3–6; 29, арк. 24; 895, 

с. 194–214]. Другий підхід представляло угруповання І. Брюховецького 

(І. Сірко, Ж. Рог й ін. запорозькі старшини, полковники Л. Горленко, 
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В. Дворецький та ін), яке засвідчувало прихильність до охлократичного режиму 

у формі партисипітарної демократії. Центральне місце серед владних 

інституцій мали посісти генеральна рада, а на місцях сотенні та полкові ради 

[20, арк. 11; 34, s. 2]. Імовірно, в останній декаді серпня 1661 р. запорожці 

обрали І. Брюховецького «гетьманом на Запорожжі» («кошовим гетьманом») 

[21, арк. 6–7; 393, с. 24], якому перемога дісталася ціною жорстокої політичної 

боротьби.  

Однак, публічно декларуючи цінності партисипітарної демократії, 

новообраний гетьман залишався далеким від ідеалів Війська Запорозького. 

Історики вже звертали увагу на висловлену ним раніше ідею доцільності 

трансформації Гетьманщини в Малоросійське князівство на чолі з московським 

князем Ф. Ртіщєвім [96, с. 101; 393, с. 28–29; 1054, с. 245]. Одержавши булаву, 

І. Брюховецький відразу ж відмовився від принципу виборності козаками 

полковників та інших старшин [154, c. 91; 209, с. 119; 395, с. 396–398]. 

Порушенням демократичних засад ВЗ стала передача ним, без узгодження зі 

старшинською радою, Я. Сомка, В. Золотаренка й ін. старшин військовому 

суду. Як стверджував П. Гордон, «…він велів доставити їх до Борзни і, після 

короткого процесу, відрубати їм голови – на велике невдоволення знатних 

козаків, котрі вбачали у них осіб вельми заслужених…» [123, с. 133]. 

Розпочався курс на утвердження авторитаризму, що проявлялося у відмові від 

скликання генеральних рад, згортанні практики проведення полкових 

козацьких рад, призначенні та звільненні на власний розсуд, «а не за їх 

стародавнім правом», полковників та їх самочинному покаранні [25, арк. 93; 97, 

с. 77–78, 99, 104].  

Таку ж політику з подальшою еволюцією в монархічну форму правління 

провадили і Д. Ігнатович, і І. Самойлович. Щоправда, спершу обидва не 

демонстрували намірів щодо зосередження повноти влади у своїх руках. 

Зокрема, до середини 1670 р. Д. Ігнатович діяв вельми обачно. Користуючись 

підтримкою козаків і старшин тільки трьох північних полків, він приймав 

практику обрання козаками полковників, хоча забороняв проведення чорних 
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рад [99, с. 50, 202; 100, с. 234]. З другої половини 1670 р. його авторитаризм 

став чітко виявлятися у поводженні з старшинами, зокрема, гетьман самовільно 

звільняв і призначав полковників (переважно зі своїх родичів), нехтував 

думкою генеральних старшин тощо [100, с. 245–254, 574–582, 643–644, 688–

689; 686, с. 87]. Він відкрито провадив «відверто промонархічну політику, 

діючи як самовладний господар…» [334, с. 83], що врешті-решт коштувало 

йому булави. Перемігши в боротьбі за владу, І. Самойлович до початку 80-х рр. 

постійно збирав старшинські ради, без суду не карав генеральних старшин і 

полковників, самочинно не позбавляв посад, не обмежував виборності сотників 

і полковників козаками на радах [103, с. 335–338; 268, с. 56–57, 206–213; 686,           

с. 89]. Пізніше в його політиці починає превалювати курс на зміцнення 

особистої влади з її перетіканням у монархічну [110, с. 302].  

Із приходом до влади І. Брюховецького й надання запорозьким 

старшинам високих посад державотворчий потенціал Запорожжя не 

збільшився. Хоча його старшина продовжувала послідовно обстоювати 

республікансько-демократичні традиції ВЗ, однак не поширювала їх за межі 

козацької корпорації. Не випадково в переговорах з Річчю Посполитою, 

Московською державою і Кримським ханством вона упродовж 60-х – першої 

половини 70-х рр. навіть не порушувала питання про надання хоча б політичної 

автономії для України, не кажучи про вимогу визнання її незалежності. Така 

замкненість політичного світогляду на запорозьких цінностях, просякнутих 

«комплексом підданства», часто перетворювала Січ у маріонетку чужоземних 

володарів. Політичне кредо запорозької еліти недвозначно сформулював 

кошовий І. Сірко (березень 1674 р.): «нехай царі між собою розправляються, а 

вони собі місце знайдуть, хто сильніший, той і государем їм буде» [102, с. 360].  

Обрання на генеральній раді в серпні 1665 р. П. Дорошенка володарем 

булави й об’єднання навколо нього патріотично налаштованої старшини надало 

імпульсу її подальшій трансформації у повноцінну еліту. Протягом перших 

півтора – двох років їм вдалося досягти консенсусу з ключових аспектів форми 

правління державою, а в результаті сформувати її оптимальну модель, яка 
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ґрунтувалася на республікансько-демократичних підвалинах. Характерним для 

неї насамперед було визнання найвищим органом політичної влади 

представницької козацької ради. Упродовж своєї каденції П. Дорошенко 

дотримувався принципу, що «у нас без ради полковників та іншого товариства 

нічого вчинити не можна» [98, с. 53, 120, 173]. За підрахунками вчених, гетьман 

провів понад 10 генеральних рад [467, с. 663].  Важливу роль у прийнятті й 

виконанні їх ухвал відігравали представники значного військового товариства 

(«радичі», «радне товариство») [689, с. 30–31].  

Гетьману вдалося добитися від еліти значного обсягу владних 

повноважень для очільника держави. Вимагаючи від старшин і козаків 

«послуху», він ніколи не боявся втратити булаву, тому поводився з товариством 

невимушено і незалежно від їхнього настрою [146, с. 278]. Поєднання 

демократичності й традиціоналізму із суворою вимогливістю до себе й інших 

дозволило П. Дорошенку досягти злагодженого функціонування основних 

політичних інститутів. Систематично скликали старшинські ради. Гетьман був 

глибоко переконаний у тому, що не можна приймати ухвали «без присутності 

усіх полковників і без спільної старшинської ради…», «без спільної нашої з 

старшиною військової ради» тощо [73, s. 46, 106; 245, s. 623]. Натомість не 

приховував свого несприйняття «чорної ради», яку він вважав деструктивною 

інституцією. У листі до Я. Собеського 24 червня 1671 р. П. Дорошенко 

обурювався тим, що монархи «…наших же свавільників низових збурюють 

бунтівними привілеями на заколот проти городових козаків, а також 

надісланням грошей і гетьманських клейнодів. Підбурюють збирати чорні ради, 

вбивати гетьманів і при цьому стараються погубити нашу релігію православну 

грецьку, Військо Запорозьке і не тільки Україну, а й увесь наш народ» [55, 

s. 28v]. Витворена форма правління продемонструвала велику життєздатність у 

вкрай несприятливих умовах і за інших обставин могла б стати запорукою 

стабільного політичного розвитку України. І все ж сказане не означає, що 

П. Дорошенко категорично не сприймав ідеї української монархії й був 

противником закріплення «за своїм родом» спадкоємної гетьманської влади 
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[230, s. 95; 794, с. 290]. 

Важливим є також з’ясування поглядів еліти на державний устрій. До 

кінця 50-х рр. жодне з її угруповань не висувало ідеї адміністративно-

територіальної чи політичної автономії для певного регіону. Ситуація 

змінюється на межі 50–60-х рр., коли в умовах громадянської війни серед 

лівобережної старшини з’являються настрої щодо усунення І. Виговського з 

посади й обрання гетьмана «з-поміж себе», що приховувало загрозу розколу 

еліти за територіальною ознакою [98, с. 311; 703, с. 147]. Її усвідомлював на 

початку 1660 року і Ю. Хмельницький [188, с. 417–418], але запобігти 

катастрофі, що насувалася, йому не вдалося. Укладення Чуднівського договору 

й трагічна доля козаків полків Т. Цицюри стали точкою неповернення для 

чималої кількості лівобережного козацтва й старшин щодо визнання його 

влади. Спроба ж силовими методами за допомогою татар і польських 

підрозділів її утвердити виявилася провальною, адже воєнні дії, що 

супроводжувалися руйнацією краю й безчинствами, ще більше озлоблювали 

населення й посилювали проросійські настрої. Нагальним ставало питання 

скликання військової ради для переобрання гетьмана й узгодження 

кандидатури монарха-протектора.  

Однак на шляху необхідної для цього консолідації сил виявилися три 

непрості для подолання перешкоди: амбіційність старшин; занепад їх 

державотворчого потенціалу й брак політичної мудрості та діаметрально 

протилежні зовнішньополітичні орієнтації (на Варшаву і Москву). Надзвичайно 

точно зумів реконструювати політичне становище України і настрої старшин 

М. Костомаров. «Справа була в тому, – писав автор, – що моральні сили Малої 

Русі через міру підірвалися внаслідок минулих потрясінь, невдач і внутрішніх 

заворушень; дві політичні партії стояли вороже одна супроти другої; вони 

встигли вже розділити колись нероздільну Україну за течією Дніпра: одна, 

зосереджуючись на лівій стороні, схилялася до Москви, – інша, на правому 

березі Дніпра, до Польщі; але не було віри в правду і там, і тут, і по-суті 

малоруси не надавали переваги ні ляхам перед «москалями», ні «москалям» 
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перед ляхами, а готові були схилятися то сюди, то туди, зважаючи на напрям 

перебігу обставин не від них залежних» [530, с. 234].  

В атмосфері взаємного поборювання першим, хто висунув у квітні 1662 р. 

публічним гаслом ідею припинення громадянської війни і возз’єднання 

Гетьманщини, став І. Брюховецький [21, арк. 32–35]. Проте за сприяння 

Москви, що взяла курс на розкол Української держави, Ніжинська чорна рада 

обрала його гетьманом її лівобережної частини, що ознаменувало скасування 

унітарного устрою й утвердження «поліцентризму» [795, c. 47; 815, с. 263; 800, 

с. 265]. Його унікальність полягала в тому, що елітарні угруповання 

Лівобережжя й Запорожжя, йдучи на формування власних державних структур, 

розглядали їх невід’ємними складовими єдиної України. Отже, йшлося не про 

сепаратизм (до завершення революції не вдалося виявити жодного джерела, яке 

б засвідчувало наміри відокремитися від єдиного державного тіла), а прагнення 

перетворити свої регіони на політичні центри об’єднання країни. Упродовж 

1663–1665 рр. і П. Тетеря,  і І. Брюховецький намагалися реалізувати цю мету, 

проте безуспішно [96, с. 178–188; 185, с. 371–373; 535, с. 10–11].  

Починаючи з 1666 р., досягнення єдності України починає превалювати у 

планах П. Дорошенка, котрий уже в Переяславському повстанні побачив 

«початок» до «з’єднання любові братської…» [97, с. 115–116]. Оскільки цей 

аспект діяльності гетьмана уже розглядався як у низці праць дисертанта [833; 

837, с. 101–110], так і в підрозділі 3.1 даної роботи, побіжно зупинимося лише 

на найголовніших заходах гетьмана. Укладення Андрусівського договору, 

здавалося, не залишало шансів на існування цілісного державного організму. І 

все ж у травні 1667 р. П. Дорошенко висуває ідею скликання генеральної ради 

козаків Правобережної і Лівобережної України й Запорожжя для обрання для 

України одного гетьмана [25, арк. 38, 43, 48–56, 68–70; 794, с. 134–135]. Ця 

пропозиція  знайшла підтримку з боку значної частини запорозьких та 

лівобережних козаків і старшин, що дозволило П. Дорошенку в червні 1668 р. 

блискуче втілити задум у життя. Проте втручання Росії й Криму, 

спровокувавши братовбивчу міжусобицю, перекреслило цей успіх. Недостатня 
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мілітарна потуга українських підрозділів та проросійська орієнтація більшості 

лівобережного духовенства, козаків і старшин Чернігівського, Ніжинського і 

Стародубського полків звели  нанівець його зусилля запобігти обранню на 

Лівобережжі власного гетьмана – ним у березні 1669 р. став Д. Ігнатович. 

Щоправда, шляхом переговорів упродовж кінця 1670 – зими 1672 рр. вдалося 

досягти згоди останнього переорієнтуватися на прийняття турецької протекції з 

метою возз’єднання України [100, с. 640–644, 724, 823–825; 467, с. 397–400; 

535, с. 183–200; 653, с. 195; 794, с. 360–361; 1036, c. 802–830; 1199, s. 268]. 

Проте організувати спільну антимосковську акцію не вдалося, бо лівобережний 

гетьман став жертвою змови генеральних старшин і полковників.  

За таких обставин реалізація ідеї возз’єднання України опинилася у 

повній залежності від волі Мегмеда IV. Правобережна еліта сподівалася, що 

той, розгромивши Річ Посполиту, приєднає до неї західноукраїнський регіон і 

змусить Москву відмовитися від претензій на Лівобережжя, але прорахувалася. 

За умовами Бучацького договору Порта залишила в складі Корони 

західноукраїнські землі, а Подільське воєводство включила до своїх володінь. 

Відхрестилася вона і від обіцянок здійснити похід на Лівобережжя наприкінці 

1672 р. чи навесні 1673 р. з метою його звільнення [467, с. 434–436; 535, с. 226–

229; 794, с. 419–424; 1036, c. 883–887]. Не була успішною й спроба                            

П. Дорошенка досягнути мети шляхом перемовин з Москвою, в основному 

через інтригу амбітного І. Самойловича, котрий панічно боявся втратити 

посаду. Возз’єднання ж останнім України в березні 1674 р. обернулося 

жахливою руйнацією Правобережжя внаслідок каральної акції турецько-

татарських військ і втратою гетьманом влади над регіоном. Провалом 

завершилося й намагання П. Дорошенка в 1675–1676 рр. домогтися об’єднання 

держави шляхом проведення спільної козацької ради для обрання єдиного 

гетьмана.  

Упродовж революції в елітарній свідомості виразно окреслилися два 

вектори політичних орієнтацій на форму правління: республіканський і 

монархічний. Серед прибічників першої з них виявилися розбіжності, 
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обумовлені різним баченням місця і ролі вищих органів влади. Так, одні з них 

(котрі поділяли переважно запорозькі демократичні цінності) безуспішно 

намагалися перенести на державний ґрунт запорозьку модель управління, 

чільне місце в якій відводилося генеральній раді, у підпорядкуванні якої мав 

перебувати гетьман. Друга група (переважно представники зі спадкоємного 

козацтва) спромоглася поєднати міцну гетьманську владу з широкими 

повноваженнями генеральної представницької ради (зразком слугує гетьманат 

П. Дорошенка). Третя надавала перевагу домінуючій ролі гетьманської влади 

(гетьманська республіка) з притаманним їй авторитаризмом (яскравий приклад 

– гетьманат Б. Хмельницького в 1649 –1655 рр.). Другої орієнтації 

дотримувалося невелике коло носіїв монархічної ідеї (вихідці зі старшинсько-

шляхетських родин або військового товариства). Спроби її реалізації були в 

1656–1657 рр. за гетьманату Б. Хмельницького, а також виношувалися 

І. Виговським,  Д. Ігнатовичем та І. Самойловичем. 

До кінця 50-х рр. держава однозначно сприймалася елітою як  унітарна за 

своїм устроєм. Проте події громадянської війни й експансія Московської 

держави  і Речі Посполитої зумовили її розкол за територіальною ознакою, що 

призвело до появи в 1663 р. трьох політичних осередків – двох Гетьманщин і 

квазідержавного Запорожжя. Особливість цього процесу полягала в тому, що в 

результаті було витворено систему «поліцентризму», в якій кожен із центрів вів 

боротьбу з іншими за політичну гегемонію в Україні. 

 

Висновки до розділу  

1. На початку революції (червень – листопад 1648 р.) визначальну роль у 

формуванні її мети – боротьби за здобуття незалежності – відіграло радикальне 

угруповання, а не помірковане Б. Хмельницького. Ця мета була покладена в 

основу запропонованої гетьманом (грудень 1648 – червень 1649 рр.) державної 

ідеї, що виявилася найвищим досягнення української політичної думки XVI – 

XVIII ст. 

2. Найсприятливішою для її реалізації була ситуація в 1648–1655 рр., 
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якою еліта не скористалася. На заваді стали відсутність до 1648 р. концепту 

самостійного політичного життя Русі; незавершеність процесу творення 

політичної еліти та її помилки; деструктивна роль зовнішньополітичного 

фактора та ін. Унаслідок цього ідея незалежності не перетворилася на головну в 

національно-визвольних змаганнях еліти.  

3. Відмова після Зборова від унезалежнення держави як першорядного 

завдання не означала повного відречення від цього задуму. Угруповання 

«самостійників» обрало шлях до його реалізації через прийняття номінальної 

протекції винятково у формі «опіки», а не підданства. На рішення щодо 

обрання/необрання протектора-монарха часто визначальний вплив мали 

релігійно-ментальні стереотипи.  

4. Ідея створення в складі Речі Посполитої князівства Руського як 

третього суб’єкта федерації провалилася не тільки через політичний егоїзм 

польської шляхти, але й через надмірну поступливість, якщо не 

безпринципність, значної частини еліти в обстоюванні державно-національних 

інтересів. 

5. Революційні події обумовили сплеск розвитку національної 

самосвідомості. Відбувалося збагачення поняття «руський народ», яке почало 

застосовуватися як індикатор власне народу українського, хоча паралельно 

воно й надалі вживалося для означення релігійної та культурно-історичної 

спільноти українців і білорусів. Водночас новим політичним змістом 

наповнювалися поняття «Україна» та «Вітчизна», виникали такі мовні 

конструкції, як «український народ», «Українська держава», «українські 

обивателі», «українське поспільство», «Україна – Вітчизна наша», «наша 

Україна» та ін. 

6. Утворена держава в період революції мала різні назви, серед яких з 

кінця 50-х рр. починає утверджуватися політонім «Україна». 

7. У поглядах еліти на форму правління панувала республіканська модель 

у трьох різновидах: партисипативної (учасницької) демократії, дуалістичного 

управління (міцна гетьманська влада у поєднанні з широкими повноваженнями 
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представницької генеральної ради) і гетьманської республіки. Незначна частина 

старшин виявилася прихильною до утвердження монархічної форми правління 

або у вигляді спадкового гетьманату, або – князівства (Б. Хмельницький, 

І. Виговський, Д. Ігнатович, І. Самойлович та ін.). 

8. Усі старшинські угруповання та їх очільники сповідували ідею 

унітарності Української держави. Внаслідок політичної боротьби між ними, що 

провокувалася і розпалювалася ззовні, 1663 р. українська політична система 

перетворюється на поліцентричну. Зазначимо, що хоча й було зруйновано 

унітарність держави, але жоден із політичних центрів не претендував на повне 

виокремлення зі спільного державного ядра.             
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ВИСНОВКИ 

 

Найважливіші наукові результати дисертаційного дослідження, 

виконаного відповідно до поставленої мети і сформульованих завдань, знайшли 

відображення у таких висновках: 

 З’ясування історіографії засвідчує відсутність спеціальних праць, 

присвячених вивченню проблеми. Історики ХІХ – першої половини 30-х рр. 

ХХ ст. (за винятком М. Грушевського, Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, 

В. Липинського й О. Терлецького) тлумачили козацьку старшину не як владний 

прошарок Української держави, а привілейовану верхівку козацького стану. 

Радянські науковці взагалі обходили мовчанкою її дослідження, трактуючи 

діяльність гетьманів і старшин, котрі обстоювали інтереси України і виступали 

проти політики Росії,  винятково  негативно.  Серед  інтелектуалів  діаспори 20– 

80-х рр. Д. Донцов першим започаткував систематичне вживання поняття 

«еліта», підкреслюючи її вирішальну роль у державотворенні середини               

ХVІІ  ст. Із  90-х рр. у вітчизняній історіографії ця тематика починає активно 

розроблятися і з початку ХХІ ст. виділяється в самостійний напрям наукових 

досліджень. Торкалися висвітлення її деяких сюжетів і зарубіжні науковці. 

Водночас, попри помітні здобутки, поза увагою вчених продовжував 

залишатися ряд недостатньо або зовсім нез’ясованих питань. До них відносимо 

прояснення сутності поняття «політична еліта», а також реконструкцію цілісної 

картини трансформації старшини в політичну еліту, що передбачала б 

виявлення соціальних джерел її рекрутування, висвітлення структури й 

процесів циркуляції, виникнення і розпаду угруповань; впливу 

зовнішньополітичного чинника на елітотворення й становлення елітарної 

свідомості. 

 Аналіз джерельної бази дав змогу виявити основні види джерел і 

встановити їх інформаційний потенціал. Загалом вона є репрезентативною і 

дозволяє комплексно дослідити тему. Проте відсутність матеріалів генеральної, 

полкових і сотенних канцелярій, вкрай обмежена кількість епістолярій 
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представників еліти, брак їхніх щоденників і мемуарів  ускладнює або й взагалі 

унеможливлює з’ясування питань соціального походження генеральної  

старшини, полковників і сотників; циркуляції еліт, особливо на полково-

сотенному рівні; реконструкцію засідань старшинських рад, а також 

переговорів з іноземними посольствами; простеження змін у політичній 

свідомості полкової та сотенної старшини; міжособистісних взаємин у 

середовищі урядової еліти і корпорації полковників тощо. 

 Основними методологічними засадами осмислення процесів 

трансформації старшини у політичну еліту та її функціонування стали ідеї 

неопозитивізму (необхідність обов’язкової верифікації наукових тверджень на 

основі аналізу джерел), школи Анналів (першорядної значимості з’ясування 

ментальності соціальних структур та її ролі у житті суспільства) і “нової 

політичної історії” (актуальність вивчення феномену влади). Застосовані 

принципи і методи дослідження дозволили реконструювати цілісність процесу 

генези еліти, її розвитку, кризи і занепаду. 

 Виявлені дослідниками вади в статусно-функціональному і ціннісному 

підходах до інтерпретування поняття «політична еліта» спонукали нас 

запропонувати інший – аксіомеритократичний підхід. Його суть полягає в 

тому, що під елітою розуміється не та правляча верхівка суспільства, яка 

звично виконує управлінські обов’язки чи вирізняється при цьому «духовним 

аристократизмом», а лише та, що ефективно (якісно) реалізовує владні 

функції, а відтак закладає нові політичні цінності. Даний концепт повертає до 

первинного змісту поняття «еліта» (краще, добірне) й розглядає її не як 

постійно діючу владну структуру, а тільки в контексті «політично 

продуктивної» діяльності.  

 Доведено правомірність застосування поняття «політична еліта» для 

означення владної меншості України в роки революції, але з обов’язковим 

врахуванням незавершеності процесу її становлення, внаслідок чого вживаємо 

для її означення неологізм «мéтаеліта», тобто еліта, що перебуває в стані 

формування. 
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 Процес виникнення політичної протоеліти вирізнявся довготривалістю. 

Він складався з кількох періодів. Перший припав на 50-ті – першу половину  

90-х рр. XVІ ст. і характеризувався становленням козацької старшини на основі 

лицарських цінностей та меритократичних засад. Другий охоплював середину 

90-х рр. XVI ст. – 1621 р. й відзначався її еволюцією в козацьку еліту, що 

послідовно обстоювала інтереси козацької корпорації й православної Церкви. 

Третій – 1622–1638 рр. – вирізнявся перебиранням козацькою елітою функції 

виразника й оборонця національних і релігійних «прав і свобод» руського 

народу, котрий розглядався рівноправним суб’єктом РП, домаганням автономії 

козацькому регіону, в якому б вона урядувала, що засвідчувало процес 

перетворення в  політичну протоеліту. Проте прийняття «Ординації» Війська 

Запорозького 1638 р. відкинуло її знову до статусу козацької еліти. 

 Помітну роль у становленні протоеліти відігравав фронтир, під 

впливом якого  відбувалося формування козацької корпорації, усталювався 

культ свободи, рицарських  цінностей, впроваджувався меритократичний 

принцип виковування елітних якостей і водночас ментальної схильності до 

здобичництва, отаманства й охлократії. 

 Трансформація старшини в політичну еліту та діяльність останньої 

ознаменувалися відсутністю висхідного поступу. В елітогенезі виділяємо 4 

періоди: 

1-й (лютий 1648 – лютий 1649 рр.)  –  перетворення козацької еліти в 

політичну протоеліту; 

2-й (березень 1649 – лютий 1658 рр.)  –  трансформація протоеліти в 

політичну еліту, що перетворилася у панівну політичну силу українського 

суспільства й інтенсивно консолідувалася в привілейований соціальний 

прошарок, який міцно утримував владу та якісно виконував функції 

володарювання; 

3-й (березень 1658 – 1665 рр.)  –  глибока  криза  елітотворення, яка 

перервала його розвиток і обумовила  згасання елітних якостей; 

4-й (1666 – вересень 1676 рр.) – відродження й інтенсивний розвиток 
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елітотворчого процесу в Правобережній  Гетьманщині,  зведеного нанівець у  

1674–1676 рр. політикою Речі Посполитої, Московської держави, Криму й 

Порти, та  занепад його у Лівобережній Гетьманщині й Запорожжі. 

 Домінуючою тенденцією у сфері політичної діяльності еліти була 

змінність, коли успіхи чергувалися з невдачами і кризами. Виділяємо у ній 5 

періодів: 

1-й (лютий 1648 – лютий 1649 рр.) характеризувався масовим влиттям до 

козацької старшини очільників  повстанців і організацією  на місцях державних 

інституцій; 

2-й (березень 1649 – лютий 1658 рр.) відзначався створенням 

національної політичної системи й ефективно діючих центральних і місцевих  

органів влади; гнучкістю соціально-економічної політики; висуненням метою 

боротьби досягнення Україною незалежності й соборності; формуванням нової 

політичної свідомості та появою перших кризових явищ; 

3-й (березень 1658 –  1665 рр.) виділявся глибокою політичною кризою у 

функціональній сфері держави. Вона призвела до розколу еліти і громадянської 

війни (березень 1658 – червень 1663 рр.), яка завершилася розпадом України на 

два державні й одне квазідержавне утворення й утвердженням в її політичній 

системі поліцентризму. Міжусобиці, що розпалювалися урядами зарубіжних 

країн, започаткували втрату старшиною елітних якостей; 

4-й (1666 – жовтень 1672 рр.) вирізнявся відродженням державотворчих 

функцій еліти (особливо у Правобережжі), спрямованих на возз’єднання 

України. Однак втручання Московської держави, Речі Посполитої та Криму 

породили нездоланні перешкоди в утвердженні позитивних тенденцій; 

5-й (листопад 1672 – вересень 1676 рр.) позначався  наростанням  

суперечностей між лівобережною, правобережною і запорозькою старшиною, 

що призвело до остаточного розколу еліти. Боротьба Речі Посполитої, 

Московської держави та Османської імперії за оволодіння Правобережною 

Гетьманщиною спричинила занепад і загибель державних інституцій та 

елітарного прошарку, що ознаменувало поразку революції. 
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 Елітотворення мало такі особливості: революційна спресованість 

швидкості перебігу його процесів у часі; започаткувалося на основі політичних 

цінностей протоеліти 20–30-х рр.; домінування не висхідного поступу, а 

чергування періодів піднесення з кризами і деструкціями; відкритість 

елітотворення, його широка соціальна база й вертикальна мобільність; 

незавершеність формування елітної корпорації; дезінтеграційний вплив 

фронтиру; існування різного рівня розвитку елітних якостей у старшин регіонів 

– найвищий у правобережному за гетьманату П. Дорошенка, де формування 

еліти майже завершилося, найнижчий – у запорозькому (на щаблі протоеліти), а 

в діапазоні між ними – у лівобережному. 

 Деструктивними чинниками в елітворенні були: розбіжності 

політичних поглядів серед протоеліти й відсутність ідеї незалежності у 1648 р.; 

панування у політичному світогляді мѐтаеліти «комплексу бездержавного 

підданого» й пріоритету корпоративних інтересів над національно-державними; 

спротив утвердженню монархічної форми правління; гостре протистояння 

угруповань і особистостей, породжене приналежністю до різних станів і груп та 

персональними амбіціями; постійні воєнні дії; негативна роль 

зовнішньополітичного чинника. 

 Дослідження соціальних джерел формування еліти не підтверджує 

поширеної в історіографії думки про провідну роль у ньому шляхти. Хоча в 

1655–1665-х рр. вихідці з цього стану мали  визначальний вплив на політику 

урядів, усе ж не шляхта, а козацтво стало основним джерелом становлення 

еліти. Існують підстави для поділу останньої на три групи: урядову, 

регіональну й значне  військове товариство. 

  Під циркуляцією еліти розуміємо як динаміку рекрутування до неї осіб 

з різних прошарків населення, так і перехід з нижчих щаблів на верхні й 

навпаки. Характерними для цього процесу були відкритість, широка соціальна 

база й вертикальна мобільність, які забезпечували відносно швидке оновлення 

еліти і життєздатність політичної системи. Ротація відбувалася або 

відповідними ухвалами козацьких рад, або призначеннями гетьманів і 
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полковників. Негативну роль відігравала тенденція отримання посад шляхом 

непотизму (родинності) й хабарництва. 

 Суттєвим недоліком діяльності еліти виявилася її недостатня 

згуртованість. Причинами цього були: плинність складу старшинських 

угруповань; розмитість їхніх політичних орієнтацій; схильність старшин до 

конформізму; перевага групових і особистих інтересів над національно-

державними. Найвпливовішими виявилися угруповання державників-

самостійників, зорієнтованих на суверенітет держави й включення до її складу 

всіх етнічних українських земель; державників-автономістів, котрі 

обмежували політичну мету виборенням автономії; прихильників станово-

корпоративного автономізму Війська Запорозького. Винятково 

деструктивну роль відігравав зовнішньополітичний фактор, бо уряди Росії, Речі 

Посполитої і Криму, постійно втручаючись у внутрішні справи України, 

інспірували боротьбу угруповань між собою, перетворюючи їх у знаряддя 

досягнення своїх інтересів.  

 На початок революції у свідомості старшини не існувало ідеї 

витворення незалежної держави. Визначальну роль у її зародженні упродовж 

1648 р. відіграли радикально налаштовані очільники боротьби. Лише 

переосмисливши уроки останньої, Б. Хмельницький у першій половині 1649 р. 

сформулював наріжні принципи державної ідеї, що передбачала створення 

самостійного національного державного утворення. Невдача її реалізації у 

найбільш сприятливих умовах 1648–1655 рр. обумовлювалася не тільки 

невигідною геополітичною ситуацією, але й особливостями ментальних 

стереотипів і прорахунками більшості еліти. Головнішими з них були: 

ігнорування (неусвідомлення?) необхідності обґрунтування де-юре факту 

незалежності утвореної держави та її проголошення; наявність комплексу 

«підданства», який обумовлював пошук «справедливого» монарха-протектора; 

традиційна відданість більшості старшин республікансько-демократичним і 

корпоративним цінностям ВЗ, що унеможливила трансформацію влади 

Б. Хмельницького в суверенну владу «руського» володаря (князя); перевага 
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особистих, групових, корпоративних інтересів над національно-державними, 

через що ідея незалежності не перетворилася в альфу й омегу національно-

визвольних змагань мѐтаеліти й не стала визначальним інструментом для 

розбудови держави. 

 Патріотично налаштовані кола еліти після смерті Б. Хмельницького 

докладали максимальних зусиль для втілення ідеї незалежності, обравши 

тактику згоди (в перехідний період до неї) на тимчасове прийняття номінальної 

протекції винятково у формі «опіки», а не підданства, чи рівноправного 

суб’єкта Речі Посполитої. Лівобережна старшина з початку 60-х рр. 

відмовляється від ідеї незалежності на користь політичного автономізму, а 

запорозька – з кінця 50-х рр. обмежується програмою досягнення для ВЗ 

станової автономії. 

 Революція зумовила потужний спалах  національної самосвідомості. З 

середини 60-х рр. розпочалася трансформація «словесної революції» у 

«понятійну революцію», сутність якої полягала у наповненні новим змістом 

таких уже існуючих понять, як  «Руський народ», «Україна» й «Вітчизна» й 

виникненні нових: «Український народ», «Українська держава», «Українське 

суспільство», «Українська земля», «Українські козаки», «Україна – Вітчизна 

наша» тощо. Важливою складовою політичної культури стає почуття 

українського патріотизму. 

 В самосвідомості еліти зароджувалися різні назви утвореної держави: 

Військо Запорозьке, Мала Росія, Князівство Руське, Велике Князівство Руське. 

З кінця 50-х рр. поширюється вживання політоніму «Україна», який у наступне 

десятиріччя стає найпоширенішим. 

 У розвитку політичних орієнтацій еліти на форму правління 

викристалізувалися два концепти: республіканський та монархічний. Серед 

прибічників республіканських цінностей сформувалися три течії. Прихильники 

першої з них намагалися перенести на державний ґрунт січову модель 

управління, а саме: принцип партисипативної демократії; другої – поєднати 

міцну гетьманську владу з широкими повноваженнями представницької 
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генеральної ради; третьої – утвердити домінуючу політичну роль гетьманської 

влади. Незрівнянно менший вплив мала група прибічників монархічної ідеї, що 

воліла бачити Україну гетьманською монархією, яку інтенсивно розбудовував 

Б. Хмельницький, чи князівством (І. Виговський). 

 Доведено, що до кінця 50-х рр. XVII ст. устрій держави сприймався 

елітою винятково як унітарний, проте громадянська війна та втручання 

Московської держави й Речі Посполитої спричинили розкол в її лавах за 

територіальною ознакою. Він же призвів у 1663 р. до заміни унітаризму 

поліцентризмом (виникли Правобережна і Лівобережна Гетьманщини й 

квазідержавне утворення – Запорожжя). Показово, що демонтаж унітарності 

відбувся не внаслідок від’єднавчих устремлінь старшинських угруповань, а 

їхньої боротьби за гегемонію у політичному житті  України. 
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Росією». Папка № 3. 3 січня 1648 р. – 12 жовтня  1648 р. 433 арк. 

10. Спр. 10. Матеріали неопубліковані в збірнику «Возз’єднання України 

з Росією». Папка № 6. 11 січня 1652 р. – 1652 р. 466 арк. 

11. Спр. 19. Разрядный приказ. Белгородский стол. 1649–1657 гг. (фонд 

ЦДАДА). 18 травня 1650 – 2 серпня 1657. 175 арк. 

12. Спр. 20. Реестр Малороссийским делам 1522–1781 гг. (фонд ЦДАДА).        

24 червня 1650 – 22 липня 1681 рр. 192 арк. 

13. Спр. 30. Опис листів за 1624–1668 рр. (копії). 22 серпня 1624 – 1668 рр. 

262 арк.  

14. Спр. 55. Матеріали (копії документів) по темі «Визвольна війна 

українського народу 1648–1654 рр». 169 арк. 

15. Спр. 59. Матеріали (на польській мові) по темі «Визвольна війна 

українського народу 1648–1654 рр». 95 арк. 
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3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

Інститут рукопису 

Ф. ІІ. Комплексний фонд «Історичні матеріали. Зібрання історичних 

документів ХVІІ–ХХ ст.» 

16. Спр. 15401. Білгородський стіл. Стовбці 422. ХІІ.1659–І.1660 рр. 9 

арк.; 564. VІІ.1664–VІІ.1665 рр., VІІ.1666 р. 11 арк.; 806. ХІ.1659–VІІІ.1660 рр.  

5 арк. 

17. Спр. 15402. Білгородський стіл. Стовбець 602. І–VІ.1658 р. 59 арк. 

18. Спр. 15403. Білгородський стіл. Стовбці 414. І–VІІІ.1660 р. 12 арк.; 

539. VІІІ?–ХІІ.1663 р. 64 арк. 

19. Спр. 15404. Білгородський стіл. Стовбець 466. Х.1660–V.1661 рр. 28 

арк. 

20. Спр. 15409. Білгородський стіл. Стовбець 475. VІІ.1661–VІІІ.1662 рр. 

73 арк. 

21. Спр. 15410. Білгородський стіл. Стовбець 538. ІХ.1661–VІІІ.1663 рр. 

62 арк. 

22. Спр. 15412. Білгородський стіл. Стовбець 499. ІХ.1662–VІІІ.1663 рр. 

37 арк. 

23. Спр. 15416. Білгородський стіл. Стовбець 527. 1663–1664 рр. 23 арк. 

24. Спр. 15418. Білгородський стіл. Стовбець 588. І–VІІІ.1666 р. 73 арк. 

25. Спр. 15422. Білгородський стіл. Стовбець 565. І–VІІ.1667 р. 168 арк. 

26. Спр. 15425–15487. Кримські справи [стовбець Малоросійського 

приказу № 5824/13]. Різноманітна переписка, звідомлення, зміст їх, опис справ. 

Матеріали головним чином урядових осіб, до історії головним чином Росії, 

України, Польщі, Криму, Туреччини, Молдавії. 1650–1668 рр. 162 арк. 

27. Спр. 15544. Разряд «Разных столов». Ст. № 82. Листи, універсали, 

інформації головним чином урядового характеру, зміст документів, опис 

документів; містять дані з історії України, зокрема за загострення класової 

боротьби й за боротьбу старшинських угрупувань 1662 р. 1662 р. 26 арк. 
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28. Спр. 15557–15561. Сибірський приказ [по суті справи 

Малоросійського приказу, що випадково потрапили до Сибірського приказу]. 

Різноманітна переписка, звідомлення, посольства; звістки про повстання й інші 

справи, головним чином урядового характеру, або тільки зміст їх, опис справ; 

стосуються головним чином України, Росії, Польщі, Криму, Молдавії, Литви. 

1654–1661 рр. 317 арк. 

29. Спр. 15576. Сибірський приказ. Стовбець 612… Відписки, листи, 

головним чином офіційного походження, зміст документів. Матеріали подають 

дані головним чином за боротьбу старшинських угрупувань Лівобережжя, 

зокрема за Козелецьку раду 1662 р., колоніальну політику царату на Україні.           

1666–1669 рр. 

 

4. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 1230. Колекція фотокопій документів про визвольну війну українського 

народу 1648–1654 рр. (документи з історії визвольної війни українського 

народу і возз’єднання України з Росією. Фотокопії. Колекції. 1637, 1638, 

1648–1659 рр. 

Оп. 1 

30. Спр. 13. Листи Б. Хмельницького: до кам’янецького каштеляна; до 

кримського старшини Антимира; до перекопського бея Гірея; лист 

Незабитовського до кам’янецького каштеляна; листи з Криму до 

Б.Хмельницького. 12 арк. 

31. Спр. 334. «Акти про похід під Берестечко». Том 2. 1651 р. 105 арк. 

 

5. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

Zespół 3. Archiwum Koronne Warszawskie 

Dział kozacki. 

32. Karton 42. № 35. 

33. Karton 42. № 81. 

34. Karton 42. № 96.  
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Zespół 4. Metryka Koronna 

Libri Legationum (Księgi Poselstw) 

35. Sygn. 25. Acta Metrices Regni cancellariae minoris, in quibus continentur 

legationes, pacta, foedera, publica, resoripta, universales et aliae litterae publicae − 

vicecancellariatu – Andreae Olszowski... 1669−1675. 594 v. 

36. Sygn. 33. Liber legationum, foederum, translаtionum et aliarum publicorum 

instrumentorum sub tempus Svetici, Branderburgici, Scithici, Cosatici, Transilvanici, 

Valachici, Moschovitici bellorum… 1649−1666. 115 k. 

Zespół 354. Archiwum Radziwiłłów 

Dział II. Dokumenty Historyczne. Cz.I 

37. Księga 14. Kopiariusz róznych pism (także relacje z sejmów). Bs. 

38. Księga 18. Księga publiczna, zawierający obrady seimowie, deklaracje 

królewskie, likwidacje wojska i dochodów na woiną 1649−1655. Bs. 

39. Księga 22. Acta publica Poloniae 1665−1673. 1072 s. 

Dział VI. Diariusze. 

40. Sygn. 36. Listy, ułamki listów i diariusze Janusza Radziwiłła hetmana z lat 

1649−1651. 623 s. 

41. Sygn. Pudlo 36 i 37/1. Diariusz kancelaryjne Janusza Radziwiłła 

(1612−1655)... od 23.VI.1649 do 5.II.1652 r. 833 s. 

Zespół 357. Zbiór Branickich z Suchej 

42. Sygn. 42/56. [Silva rerum]. 1661−1667. 432 s. 

43. Sygn. 124/147. [Silva rerum]. T.I. Bd. 400 s. 

44. Sygn. 155/181. Ukrainne sprawy. Przyczynek do dziejów polskich, 

tatarskich i tureckich XVI i XVII wieku. 512 s. 

Zespół 358. Inventarz Archiwum Zamojskich 

45. Sygn. 449. Korespodencja Aleksandra Koniecpolskiego. 1645−1652. Bs. 

46. Sygn. 467. Kozacy zaporoscy. 1665. Bs. 

47. Sygn. 3036. Kozacy, Wołoszczyzna, Tatarzy. 1598−1791rr. Cz.1. 634 s. 

Електрон. текст. дані. Варшава. 2009. 1 електрон. оп. диск (DVD-R: дата 

створення 26.03.2009). 
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6. Archiwum Narodowe w Krakowie 

Zespół 452. Archiwum Pinoccich 

48. Sygn. 363. Acta publica Regni Poloniae (kopie aktów, listów, diariusze do 

dziejów Kozaczyzny itp). 1632−1654. 1218 s. Електрон. текст. дані. Краків. 2005. 

1 електрон. оп. диск (CD-R: дата створення 22.11.2005). 

49. Sygn. 372. Kopiariusz listów i relacij politycznych 1671−1673 rr. 462 s. 

Zespół 465. Zbiór Ruseckich 

50. Sygn. 31. Miscelanea z lat 1626−1654 przeważnie do spraw kozackich. 326 

s. Електрон. текст. дані. Краків. 2005. 1 електрон. оп. диск (CD-R: дата 

створення 22.11.2005). 

51. Sygn. 41. Miscelanea z lat 1645−1652 przeważnie w sprawach 

Chmielnieczyzny. 238 s. Електрон. текст. дані. Краків. 2005. 1 електрон. оп. диск 

(CD-R: дата створення 22.11.2005). 

7. Archiwum Państwowe w Gdańsku 

Zespół 300.53. Korespondencja m. Gdańska po r. 1525 

52. Sygn. 300.53/105. Król Michał Korybut Wisniowiecki, sprawy ogólne. 

1669−1673. Bs. Електрон. текст. дані. Гданськ. 2012. 1 електрон. оп. диск (CD-

R: дата створення 29.12.2012). 

Zespół 300.29. Recessy Stanów Zachodniopruskich 

53. Sygn. 300.29/129. Recessus actorum interregni I. (1648) Bs. Електрон. 

текст. дані. Гданськ. 2011. 1 електрон. оп. диск (CD-R: дата створення 

25.08.2011). 

Zespół 300.R. Zbiór Rekopisów – Biblioteka Archiwi (XV-XXW.) 

54. Sygn. 300.R.Ee.32. Recesse und Verhandlungen des Kronungsreichstaden 

1648. 878 s. Електрон. текст. дані. Гданськ. 2011. 1 електрон. оп. диск (CD-R: 

дата створення 25.08.2011). 

8. Biblioteka Baworowskich (Biblioteka Narodowa w Warszawie) 

55. Sygn. 255. Pisma i listy odnoszące do spraw kozackich z lat 1664−1671.  

36 k.: BN. Mf 2227. 
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9. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie 

56. Sygn. 5. Akta publica et epistolae A. 1606−1674. Curlandia, Russica, 

Prussica, Tartarica. 1358 s.: BN. Mf 2054. 

57. Sygn. 49. Akta do panowania Władysława IV z lat 1633−1648. 457 s.: BN. 

Mf 721. Електрон. текст. дані. Краків. 2005. 1 електрон. оп. диск (CD-R: дата 

створення 01.03.2005). 

10. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie 

58. Sygn. 142. Teka Naruszewicza. 1648. 734 s.: BN. Mf 6713. 

59. Sygn. 143. Teka Naruszewicza. 1648. 754 s.: BN. Mf 6691. 

60. Sygn. 146. Teka Naruszewicza. 1652. 362 s.: BN. Mf 6708. 

61. Sygn. 147. Teka Naruszewicza. 1653. 882 s.: BN. Mf 6525. 

62. Sygn. 159. Teka Naruszewicza. 1665. 748 s.: BN. Mf 7636. 

63. Sygn. 163. Teka Naruszewicza. 1668. 1162 s.: BN. Mf 7637. 

64. Sygn. 166. Teka Naruszewicza. 1670. 572 s.: BN. Mf 7619. 

65. Sygn. 167. Teka Naruszewicza. 1670. 661 s.: BN. Mf 7620. 

66. Sygn. 168. Teka Naruszewicza. 1671. 824 s.: BN. Mf 7600. 

67. Sygn. 363. Akta interregni po śmierci... Zygmunta III y diariusz actu i 

sejmu koronacyjnego Władysława IV.... 782 s.: BN. Mf 11638. Електрон. текст. 

дані. Варшава. 2010. 1 електрон. оп. диск (CD-R: дата створення 05.05.2010). 

68. Sygn. 365. Akta kancelarii królewskiej 1630−1632 kanclerza Jakóba 

Zadzika. 1871 s.: BN. Mf 1547. Електрон. текст. дані. Варшава. 2010. 1 електрон. 

оп. диск (CD-R: дата створення 05.05.2010). 

69. Sygn. 394. Zbiór akt, listów i innych dokumentów do dziejów Polski z lat 

1648−1665. 750 s.: BN. Mf 11604. 

70. Sygn. 402. Oryginały za Jana Kazimierza 1648−1670. 746 s. Електрон. 

текст. дані. Краків. 2012. 1 електрон. оп. диск (CD-R: дата створення 

06.03.2012). 

71. Sygn. 417. Silva rerum z lat 1638−1683. 466 s.: BN. Mf 11547. 

72. Sygn. 966. Miscelanea historyczne do dziejów Polski XIV−XVIII w.             

1060 s.: BN. Mf 13998. 
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73. Sygn. 1376. Zbiór akt, instrukcyi sejmikowych i listów z lat 1613 i 

1659−1660. 684 s. BN. Mf 16281. 

74. Sygn. 1592. Teka Naruszewicza. Dodatek 1669−1673. 628 s. BN. Mf 7672. 

75. Sygn. 1656. Zbiór rożnych akt, listów, mów, diaryuszow i wierszy z wieku 

XVI i XVII. 840 s. BN. Mf 16460. 

76. Sygn. 1657. Kopiariusz listów, mów, rożnych aktów, dotyczących dziejów 

Polski z lat 1501−1673. 542 s. BN. Mf 9163. 

77. Sygn. 2099. Zbiór mów, listów, instrukcyj, uniwersałów oraz akt 

sejmowych 1662−1666. 762 s. BN. Mf 17508. 

78. Sygn. 2577. Zbiór uniwersałów, instrukcyj i laudów sejmowych, listów i 

innych akt z lat 1624−1689. 382 s. BN. Mf 11011. 

11. Biblioteka Narodowa w Warszawie 

79. Sygn. 6643. Zbiór materiałów historycznych przeważnie z lat 1661−1704. 

348 k. Mf 23177. Електрон. текст. дані. Варшава. 2007. 1 електрон. оп. диск (CD-

R: дата створення 02.10.2007). 

80. Sygn. 6974. Materiały do dziejów związków wojskowych w latach 

1661−1663. 125 s. Mf 32722. Електрон. текст. дані. Варшава. 2010. 1 електрон. 

оп. диск (DVD-R: дата створення 02.04.2010). 

12. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku 

81. Sygn. 353. Diaryusz obozowe roku 1653. Od ruszenie się króla J.M. ze 

Lwowa die 19 Augusti (do 21 grudnia 1653). 26 k. BN. Mf 2641. 

82. Sygn. 991. Kopiariusz mów sejmowych i okolicznościowych, uniwersalów, 

instrukcji dla posłow i wojska... z czasów Zygmunta III, Władysława IV i Jana 

Kazimierza. XVII w. 764 k. BN. Mf 37233. 

13. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie 

83. Sygn. 1062. Summariusz consiliorum, rerum gestarum... Obejmuje 

materiały do roku 1674. 387 k. BN. Mf 41744. 
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84. Sygn. 1065. Odpisy listów biskupa i kanclerza w. k.  Mikolaja 

Prażmowskiego z lat 1660−1661. Listy, memoriały, uniwersaly, akta polityczne z lat 

1660−1663. 387 k. BN. Mf 21988. 

85. Sygn. 1070. Diariusze sejmów, sejmików, wypraw wojennych, listy, akta 

polityczne z lat 1668−1675. 632 s. BN. Mf 22029. 

86. Sygn. 1819. Kopiariusz korespondencji hetmana Stanisława 

Koniecpolskiego z lat 1634−1639. 1166 s. BN. Mf 24177. Електрон. текст. дані. 

Варшава. 2012. 1 електрон. оп. диск (DVD-R: дата створення 03.12.2012). 

87. Sygn. 1275. Kronika rymowana wypadków politycznych w Polsce od r. 

1648−1672. 167 k. BN. Mf 22883. Електрон. текст. дані. Варшава. 2007.                       

1 електрон. оп. диск (CD-R: дата створення 18.10.2007). 

88. Sygn. 2254. Księga pamiętnicza Jakuba Michałowskiego. T. IV. XVII w. 

497 k. BN. Mf 31188. 

14. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

89. Sygn. 1957. Kopie akt publicznych głównie z lat 1669−1674. 180 k.  

15. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego 

90. Sygn. Akc.1949/440. Polonia varia. Kopia aktów, listów, mów, instrukcij 

sejmikowych, diariuszy sejmowych, relacji i innych dokumentów. Lata 1639−1654. 

1107 s. Електрон. текст. дані. Вроцлав. 2005. 1 електрон. оп. диск (СD-R: дата 

створення 18.05.2005). 

 

16. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 

91. Sygn. 237/II. Poeta j.m.p. Lukasza ze Bnina Opalińskiego, marszalka 

nadwornego i inne. XVII w. 324 k.: BN. Mf 4214. 

92. Sygn. 2287/II. Listy i dokumenty z lat 1669−1674. 112 k.: BN. Mf 24713. 

 

Опубліковані джерела та матеріали 

93. Акты Московского государства, изданные Императорской академией 

наук /под ред. Н. А. Попова. СПб: Тип. Императорской академии наук, 1894.           

Т. ІІ: Разрядный приказ. Московский стол. 1635−1659 гг. ХІV, 773 с. 
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94. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1861.Т. ІІІ: 

1638−1656. [6], 604, 131, 22 с. 

95. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. Э. Праца, 1863. Т. ІV: 

1657−1659. [6], 276 с. 

96. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. Э. Праца, 1867. Т. V: 

1659−1665. VIII, 335 с. 

97. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. Э. Праца, 1869. Т. VІ: 

1665−1668. [2], IV, 6, 280 с. 

98. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. В. В. Пратца, 1872.                  

Т. VІІ: 1657−1663; 1668−1669. IV, 10, 398 с. 

99. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. В. В. Пратца, 1875.           

Т. VІІІ: 1668−1669; 1648−1657. [6], 10 с., 400 стб., 23 с. 

100. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1877.               

Т. ІХ: 1668−1672. 26 с., 988 стб., 24 с. 

101. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. Братьев Пантелеевых, 

1878. Т. Х: 1653−1654. [6], 8 с., 838 стб., 24 с. 

102. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1879.                  

Т. ХІ: 1672−1674: прибавления 1657. [6]. 24 с., 820 стб., 18 с. 

103. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1882.                

Т. ХІІ: 1675−1676. [6], 20 с., 874 стб., 15 с. 
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104. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 

и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. А. Катанского и К°, 1892. 
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Додаток Б 

Апробація результатів дисертації 

№ 

п/п 

Назва конференції, конгресу, 

симпозіуму, семінару,  

круглого столу 

Місце та дата 

проведення 

Форма 

участі 

1. Звітна наукова конференція 

викладачів і аспірантів, присвячена  

85-й річниці Української національно-

демократичної революції 

м. Кам’янець-

Подільський,  

15–16 квітня 2002 р. 

очна 

2. Звітна наукова конференція 

викладачів і аспірантів, присвячена 85-

й річниці від дня створення 

університету 

м. Кам’янець-

Подільський,  

2–4 квітня 2003 р. 

очна 

3. ІІ Міжнародний науковий конгрес 

українських істориків «Українська 

історична наука на сучасному етапі 

розвитку» 

м. Кам’янець-

Подільський,  

17–18 вересня 2003 р. 

очна 

4. Звітна наукова конференція 

викладачів і аспірантів  

м. Кам’янець-

Подільський,  

7–8 квітня 2004 р. 

очна 

5. Звітна наукова конференція 

викладачів і аспірантів  

м. Кам’янець-

Подільський,  

6–7 квітня 2005 р. 

очна 

6. Друга Міжнародна науково-практична 

конференція «Кам’янець-Подільський 

у контексті українсько-європейських 

зв’язків: історія і сучасність» 

м. Кам’янець-

Подільський,  

14–15 травня 2005 р. 

очна 
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7. Міжнародна наукова конференція «Україна, 

Польща, Росія у XVII – XVIII ст.: політико-

державні моделі та владні еліти» 

м. Кам’янець-

Подільський,  

20–22 вересня 2006 р. 

очна 

8. Звітна наукова конференція 

викладачів і аспірантів  

м. Кам’янець-

Подільський,  

18–19 квітня 2007 р. 

очна 

9. Звітна наукова конференція викладачів, 

докторантів і аспірантів, присвячена  

90-річчю Кам’янець-Подільського 

національного університету  

м. Кам’янець-

Подільський,  

12–13 березня 2008 р. 

очна 

10. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

11–12 березня 2009 р. 

очна 

11. Круглий стіл «Українська революція 

XVII ст. та становлення Козацької 

держави: історичне явище, 

історіографічне прочитання, типологія 

та понятійний апарат» 

м. Київ,  

21 жовтня 2009 р. 
очна 

12. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

10–11 березня 2010 р. 

очна 

13. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

16–17 березня 2011 р. 

очна 

14. Наукова конференція молодих вчених 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, 

присвячена 93-й річниці від дня 

заснування університету  

м. Кам’янець-

Подільський, 

19–20 жовтня 2011 р. 

очна 
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15. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

21–22 лютого 2012 р. 

очна 

16. Науково-практична конференція 

«Визначальні події воєнної історії 

України середини та другої половини 

XVII ст.» 

 

м. Кам’янець-

Подільський,  

18 жовтня 2012 р. 

очна 

17. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

5–6 березня 2013 р. 

очна 

18. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

20–21 березня 2014 р. 

очна 

19. Всероссийская с международным 

участием научная конференция 

молодых ученых «Европа в средние 

века и раннее новое время: Общество. 

Власть. Культура» 

 

г. Ижевск,  

2–3 декабря 2014 г. 
заочна 

20. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

24–25 березня 2015 р. 

очна 

21. «Круглий стіл» «Ранньомодерна 

Україна: проблеми термінології та 

уніфікації понятійного апарату» 

м. Кам’янець-

Подільський, 

 21 травня 2015 р. 

очна 

22. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів    

м. Кам’янець-

Подільський,  

15–16 березня 2016 р. 

очна 
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23. «Круглий стіл» «Українське 

державотворення XVII – XVIII ст.: 

Правобережний гетьманат Петра 

Дорошенка» 

м. Кам’янець-

Подільський,  

19–20 жовтня 2016 р. 

очна 

24. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

14–15 березня 2017 р. 

очна 

25. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів   

м. Кам’янець-

Подільський,  

4–5 квітня 2018 р 

очна 

26. Звітна наукова конференція 

викладачів, докторантів і аспірантів  

м. Кам’янець-

Подільський,  

5–6 березня 2019 р. 

очна 

 

 

 

 

 


