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Теоретичні дослідження політичного життя різних
країн вказують на те, що політична культура є якісною
характеристикою не лише політичної поведінки індивідів,
соціальних груп, але й функціонування політичної системи на
інституційному рівні1.

У царині регулювання суспільно-політичного життя
традиційно передусім виділяють інституційно-правову сферу.
Першочергове звернення уваги до неї виглядає цілком
виправданим і стосовно задекларованого нами питання. Адже
орієнтації на правове регулювання взаємин були складовою
того комплексу вимог, які висувалися перед польською
стороною козацтвом та православним шляхетством з моменту

виникнення суперечностей між цими соціально-політичними
суб єктами у межах політичної системи Речі Посполитої. Дана
орієнтація фіксується на початковому етапі Національної
революції. Для української політичної еліти вона залишалася
актуальною протягом всього часу існування Української
козацької держави.

Зовнішньо- та внутрішньополітичні обставини
зумовили її розгалуження на відповідні аспекти, які, проте,
мало чим відрізнялися за своєю політико-культурною
сутністю - зорієнтованістю на звільнення суспільно-
політичного життя від свавілля.

Сформувавшись стосовно представників польської
еліти вона здобувала підстави для свого дальшого
відтворення. У зовнішньополітичному аспекті дана орієнтація
витворювалася на грунті стосунків козацької старшини з

1 Поливаева Н.П. Политическая культура и политическое сознание.
Воронеж, 1999. - С. 8.
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представниками російського суспільства. Орієнтуючись на
власну модель суспільно-політичних взаємин, представляючи
свої вчинки не інакше як прояви волі царя, московські
службовці своєю поведінкою дуже швидко викликали спротив
українського боку. Причому, він набував свого оформлення
саме як орієнтація на недопущення свавілля з боку московитів.
Так, Г.Гуляницький 1658р. московським воєводам заявив:
"Будучи під владою Королів польських і великих Князів
литовських за права й вольності свої ми все стояли і з неволі
ми освободились. Так само і вам кривд і грабежу не
подаруємо"2. Дана орієнтація виступала і складовою відомої
формули: "ви нас не шаблею завоювали", тобто ми не
безправні.

Визнаючи необхідність підпорядковуватися нездоланній
силі (як пояснював 13 лютого 1663 р. П.Тетеря коронному
канцлеру, що без військової підтримки при вступі військ того
чи іншого неприятеля, [Гетьманщина] повинна буде подати
руку силі, що переважає 3) українці не погоджувалися з
правом завоювання щодо них. Для цього використовувалося
посилання на природне право захисту, як це робив, наприклад,
І.Виговський, коли у комісії з підготовки гадяцького договору
оголошував з усім військом, що не добровільно, але з

примусу Військо Запорозьке залучене різними утисками до
оборони своєї приступило 4. Ю.Хмельницький 8 грудня 1660
р. шукав легітимації свого переходу на бік Польщі у
твердженні, що насильницьки здобута клятва не могла мати
сили: ...Не змігши їй (Москві- О.С.) противитися, ми
приєдналися до неї насильно, не з доброї волі, і дали
вимушену клятву 5.

Тим більше старшини не визнавали легітимності
силового тиску з боку тих, хто мав стосовно України договірні

2 Цит за: Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки з
історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті //
Твори. - Філадельфія, 1991. - Т. 3. - С. 154.
3 Памятники, изданные Временной коммиссией для разбора древних
актов.(далі: Пам ятники...) -Т. IV. -Отд. III. - К., 1859. - С. 266.
4 Акты, относятся к истории Южной и Западной России (далі: Акты
ЮЗР).-Т. 4. -СПб.,1861. -С. 142.
э Памятники... -Т. IV. Отд. III. - С. 48.
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зобов'язання. Так, П.Дорошенко, посилаючи І.Мазепу на
переговори з Яном Собеським про умови можливого
підданства, наказував послу не... згадувати і просити від Речі
Посполитої таких вольностей, як за Дніпром під Москвою
заживають . Першою тому причиною гетьман вважав кривди
людські , які чиняться на лівому березі московитими. Другою
причиною він вбачав обрання гетьмана під бердишами і
мушкетами , а не за вольностями і правами . Наступними
причинами він називав забрання дітей в неволю, в аманати ;
володіння гетьманське вирвано з рук тому ж гетьману ;
безчестя Многогрішному, над честь гетьманську вчинене 6.
Як бачимо, всі наведені причини вказують на неприйняття
насильства, насильницького втручання у внутрішньополітичне
життя .

Політична окремішність Гетьманщини та сформовані
на її грунті відповідні політико-культурні орієнтації, звичайно,
впливали на орієнтації щодо права, застосовуваного у сфері
політики, де воно все менше могло опертися на силу традиції і
все більше зумовлювалося суспільно-політичними чинниками
та потребою їх регулювання. Поєднання орієнтацій на
звільнення політичного життя від свавілля та на договірність,
насамперед у внутрішньополітичному аспекті, з нагальною
потребою витворення цього життя практично заново призвело
до утвердження орієнтації на конституціоналізм -
цілеспрямоване вибудування нового суспільно-політичного
устрою (термін "конституція  походить від латинського
"constitutio" - устрій, лад), за якого суб єкти політики,
особливо провідні, діяли б у рамках чіткого обмеження своїх
повноважень

Нам не видається дивним той факт, що у
континентальній Європі саме Україна започаткувала традицію
конституціоналізму. Адже дана ідея як здобуток європейської
цивілізації виникла з потреби обмежити владу короля та інших
представників феодальної влади, грунтованої саме на силі
традиції. Зіткнення традиції з прагненням до встановлення
взаємин між соціально-політичними суб'єктами на базі певних
випрацюваних норм можна продемонструвати на прикладі

6 Акты ЮЗР. - Т. 11. - СПб., 1879.- С. 564.
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Великої Хартії вольностей 1215 р., конституції США, низки
європейських конституцій, започаткованих Великою
французькою революцією. До того ж, підкреслимо, скрізь ми
маємо справу з революційними перетвореннями, які
заперечували чи, принаймні, не могли бути реалізованими у
межах традиційного регулювання взаємин між

представниками політичної еліти, між ними та
підпорядкованими верствами, що за тих умов теж могли
проявити, і проявляли, політичну суб єктність.

Внаслідок Національної революції в Україні
розпочалися процеси формування нової державності. А вони у
правовій сфері, на думку дослідників історії держави і права,
здійснюються як "перехід від норм звичаєвого права, до норм,
створених державою"7.

Даний природно-історичний процес в Україні
поєднався з політико-культурними позиціями на правове
регулювання взаємин та на договірність (пригадаємо, що у
внутрішньо-політичному аспекті договірність у Гетьманщині
бачилася як взаємна присяга гетьмана і Війська на дотримання
своїх чітко окреслених обов язків стосовно контрагента.

У підсумку, ідея конституціоналізму вперше на
європейському континенті була реалізована в Українській
козацькій державі не випадково, а закономірно: внаслідок
реалізації у ході Національної революції загальноєвропейської
потреби у регулюванні стосунків, що вийшли за межі традиції,
як це було зроблено і європейськими суспільствами
(включаючи й цивілізаційно похідне від них суспільство
США) у ході власних революційних перетворень.

Зруйнування на теренах України політичної системи
Речі Посполитої поставило на порядок денний потребу
регулювання взаємин між власною державною центральною
владою і суспільством, між ними та царем як сувереном, між
суспільними станами та верствами. Запозичити чи
використати у цій справі козацьке звичаєве право було
неможливо. Регулювання суспільно-політичних відносин за
допомогою козацької традиції було ще можливе до того часу,
поки політична окремішність не виходила за межі станового

' Музиченко П. Історія держави і нрава. - К., 2001. - С. 204.
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автономізму. З побудовою власної держави неспроможність
традиції було компенсовано витворенням державних
конституційних норм. Спочатку їх вмістилищем стали
договірні статті гетьманів з московськими царями і,
насамперед, Переяславсько-Московський договір, який, з
огляду на закладені у ньому зерна конституціоналізму,
М.Грушевський називав "конституційною хартією" України і
порівнював її з англійською "Великою хартією вольностей"
1215 р.

Закладена у статтях ідея конституціоналізму виросла
до оформленої у цілісний документ, відомий під назвою
«Конституція П. Орлика» від 5 квітня 1710 р. Констатуючи
суверенітет під протекцією шведського короля,

недоторканість кордонів, прав-вольностей, тобто, сформованої
на той час соціальної структури, соціально-політичної і
правової систем, конституція зосереджувалася саме на
питаннях вивільнення сфери політики від свавілля. Оскільки
цей процес розвивався, передусім, у межах Ради старшини,
учасниками якої були два провідних суб єкти політичного
життя Гетьманщини, ми маємо всі підстави розглядати її
інституційованою ареною політичних змагань з одного боку
гетьмана - уособлення загальносуспільного інтересу, а з
іншого - старшин - представників інтересів своєї верстви.

Зіткнення між ними нерідко були дуже гострими як за
змістом, так і за поведінковими реакціями. Прикладом може
послужити ситуація, що виникла у взаєминах між гетьманом
та старшинами під Замостям, коли, за свідченням польських
істориків, «горячійші полковники докоряли Хмельницькому
пянством і бездїльністю», звинувачували у прислужництві
полякам, а гетьман, щоб пригасити їх емоційний запал, ставив
під час штурму таких зухвальців на найнебезпечніші ділянки
бою8. Прикладом іншого зіткнення, де старшини виступали
від імені інтересів окремішних, є рада осені 1653 р., коли «до
гетьмана, приходили полковники і казали йому гетьману: не
потрібно нам чужої землі обороняти, а свою безоглядно
метати; досить нам того, що за себе стояти і свою землю

8 Грушевський М.С. Історія України-Руси. - Т. VIII.- Ч. 3. -К.,
1895.-С. 99.
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обороняти. І гетьман дістав шаблю, і рубнув Черкаського
полковника Єська по лівій руці»9. Свого часу практично
паралізував роботу ради Д.Многогрішний: «...Нині його,
гетьмана, вся старшина боїться погляду і вести мову ні про які
справи не сміє, оскільки гетьман став до них непомірно
жорстоким», «тільки де кому мовить слово та й за шаблю»10 11. У
чолобитній на І.Самойловича старшини ставили у вину
гетьману свавілля: "Уряди зі свого гніву віднімає і з
непристойних причин їх карає, і в безчестя вводить, і кого
хоче без суду і без доказу даремно"11.

Серед історичних документів ми знаходимо і
свідчення учасника змагання з протилежного боку. Такою є
скарга І.Мазепи 1689 р. Перебуваючи у Москві гетьман
повідомив, що колишній переяславський полковник
Р.Дмитрашко-Райча «повсякчас лає його поза очі та ганьбить
при старшині й полковниках», і попередив, що він
скаржитиметься на того на різдвяному з їзді старшині й
полковникам12.

Історична школа змагання виховала у його учасників
ставлення до права як до політико-культурної цінності, котра
мала звільнити сферу політики від свавілля. Чітку фіксацію
цього ми зустрічаємо у Конституції П.Орлика. Там, зокрема,
усувається можливість для «властолюбних накупців» «над
слушність і право» «приваблювати серце Гетьманське
корупціями»13 і таким чином здобувати уряди. Отже, право
сприймалося регулятором кадрової політики.

Цінність права знаходила свою реалізацію і у
підпорядкуванні їй гетьманської інституції у справі
правосуддя. Якби хтось з «військових урядників» будь-якого
рангу вчинив злочин «чи то гонор Гетьманський насмілився
образити», гетьман ні в якому разі не міг їх покарати
«приватною своєю помстою чи владою», а зобов язувався

9 Акты ЮЗР. -Т. 10. - СПб., 1878. -С. 44.
10 Там само. - С. 643-644.
11 Источники малороссийской истории, собранные и изданные
Д.Н.Бантышем-Камеиским. М., 1859. -Ч. 1. - С. 302.
13 Цит. за: Окиншевич Л. Центральні установи України-
Гетьманщини XVII-XVIII ст. -4.2. Рада Старшини. К., 1930. - С.52.
13 Истчники малороссийской истории... - Ч. 2. - С. 251.
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передати справу на розгляд Генерального Суду, який і
визначав би факт вини та форму покарання.

Нарешті, Конституція П.Орлика утверджувала
провідну роль права у відкритому політичному змаганні
гетьмана та старшин. Представники останньої отримували
правовий захист у всіх випадках, коли вони приватно чи
публічно вказуватимуть гетьману на недоліки його політики:
«.. .Тоді тая ж Старшина Генеральна, Полковники і Генеральні
радники, спроможні будуть вільними голосами чи то
приватно, чи, коли нагальна і невідкладна потреба вкаже,
публічно на Раді Його Вельможності виговорити і про
порушення прав і вольностей отчистих нагадати, без
ущемлення і найменшого пошкодження високого
рейментарського гонору; про які виговори не має
Ясновельможний Гетьман вражатися і помсти чинити, але
непорядки виправити старатиметься»14.

Прояви конституціоналізму спостерігалися й у
Лівобережній Гетьманщині. Проектом малої конституції, що
регулювала б взаємини гетьмана і старшини та її
найвпливовішого репрезентанта - генеральних старшин,
цілком можна вважати виявлену Л.Окиншевичем, а потім
несправедливо забуту «Анонімну записку про потребу
обмежити владу Гетьмана». Документ, підготований кимось з
претендентів на посаду одного з генеральних старшин
напередодні виборів Д.Апостола15, теж передбачав провідну
роль права та судового розгляду у політичному змаганні між
гетьманом та старшиною.

Звернемо увагу, в записці не велася мова про
примітивне обмеження прерогатив гетьмана, а про створення
такої системи балансування, яка б дозволяла узгоджувати
інтереси сторін. Щоб досягнути такого стану, у документі
пропонувалося механізм надання гетьманом урядів доповнити
участю в ньому генеральних старшин, котрі б з огляду на
заслуги, пропонували б до числа претендентів кандидатів із
середовища «несвояків гетьманських», видавали б, відповідно

14 Там само. - С.249.

1> Окиншевич Л. Звідомлення про відрядження до Москви (травень -
липень року 1926) // Праці комісії для виучування вкраїнського та
західньоруського права. - Вин. 3. - К., 1926. - С. 346.
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до заслуг, атестати, висловлювали б попередню згоду.
Подібного змісту порядок пропонувалося запровадити і з
приводу надання маєтків.

Стосовно змагання інтересів сторін, яке виходило б за
межі можливостей їх соціально-політичної взаємодії,

документ пропонував посилити роль Генерального Суду, який
би вирішував всі питання усунення з урядів, відняття маєтків,
«смертних екзекуцій» та публічних покарань.

Так само як і конституція П.Орлика, анонімна записка
пропонувала підпорядкувати гетьманську інституцію у справі
правосудця Генеральному судові: «Немалу з того образу народ
малоросійський терпить на собі, що які справи чолобитні
(велася мова про апеляції на рішення нижчих судових
інстанцій - О.С.) хоча бували розлідувані в Суді Генеральному
і вирішені, проте ж і те судове вершения Гетьманська влада
сама собою перевершувала зі своєї волі понад належні права
малоросійські, а іноді і проти прав єдиним своїм
міркуванням». Далі автор записки вимагав запровадження
чіткого порядку, за яким апеляції розглядалися б виключно
Генеральним Судом: «А поза Суд Генеральний щоб ніхто
судженим не був»16.

Так само провідну роль права анонімна записка
вимагала й стосовно проявів відвертого політичного змагання
гетьмана і старшин: «Старшина Генеральна, які указом Її І. В-
ті затверджені будуть, щоб при владі Гетьманській мали
гідний респект і повагу в справах і в здійсненнях вільні голоси
і силу дійсну. Також і Полковники. А коли що вчиниться від
влади Гетьманської не за слушністю і порядкам військовим
всупереч, щоб без огуди і побоювання представляти ретельно
до виправлення вказаної неслушності. І те б влада
Гетьманська сприймала за благо, не ставлячи собі того за
досаду і протистояння («противность»), оскільки спільний
обов'язок їх доглядати того що належить до доброго порядку і
до користі народу малоросійського»17

Проте поряд з надбаннями було запозичено і
нехтування, особливо майновими правами нижчих соціальних

16 Там само. - С. 362.
ь Там само.
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верств. Адже протягом існування держави ми маємо доволі
багато прикладів беззаконня у сфері придбання чи й
вульгарного відбирання землі у селян та козаків.

Разом з тим, чим більше в Гетьманщині зміцнювали
свої позиції представники та інституції російського
суспільства, тим менше українські старшини орієнтувалися у
своїх сподіваннях на право. Прикладом може послужити
досвід лояльної до російських властей сім ї Марковичів,
голова якої досягнув високого соціального становища,
виконавши ряд кур єрських доручень від Петра І до Стамбулу
у час «зради» І.Мазепи. На його сина, наказного полковника
Якова Марковича, дозволяв собі "кричати" російський солдат,
«з явившись з інструкцією їхати мені (Якову - авт.) до
Глухова»18. Під час Гілянського походу (1725 - 1727 ) на
нього, бунчукового товариша, та його підлеглих могли
напасти російські солдати під надуманим приводом
влаштування вогнища небезпечно близько від порохових
запасів19. Міністр (так звали наглядача царського уряду за
гетьманом) Ф. Наумов у присутності гетьмана міг
«виговорювати», «кричати» на бунчукового товариша -
службову особу, підпорядковану безпосередньо гетьману20. Не
зважав на особу гетьмана не лише міністр. Це міг собі
дозволити і російський член Генерального Суду. Так,
підполковник Львов, показуючи своє незадоволення ходом
судового розгляду, у присутності гетьмана, «розсердившись
вихопив справу із рук канцеляриста і пішов додому»,
обізвавши Я. Марковича «неробою, дурнем і ледарем»,
репетуючи на все приміщення суду21. Він же, всупереч
українським законам та універсалу Д.Апостола, вирішив
справу по-своєму, а «у суді генеральному ...солдата на місце
жолдака поставив, нібито для своєї якоїсь безпеки, а універсал
гетьманський (і перший, і другий у тій справі - авт.) у суді не
прийняв22. Знову ж таки, порушуючи закон, Львов міг кинути

1S Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия
генерального Якова Марковича. - Ч. 1. М., 1859. - С. 41.
19 Там само. - С.191.
2и Там само. - С.250.
21 Там само. - С.378-379, 390.
22 Там само. - С.380.
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до в язниці довірену у судовій справі особу та, незважаючи на
офіційні листи гетьмана, 10 тижнів, за пасивного потурання
міністра І.Тургенєва, утримувати її там. Петербурзькі власті,
теж ігноруючи особу гетьмана, направляли своїх посланців у
різних справах, що стосувалися України, безпосередньо до
міністрів23.

Батька Якова, Андрія Марковича, генерального
підскарбія і навіть російського дворянина, у судовій справі з
фельдмаршалом Мініхом право захистити не могло, а лише
«благання змилостивитися». Той же фельдмаршал міг
безкарно зневажати і українське право, і Генеральний суд.
Незважаючи на те, що справа із Марковичами була вирішена
на його користь, фельдмаршал, перебуваючи у Глухові, кричав
на генеральних суддів: «...Таких суддів повісити або,
побивши кнутом, заслати до Сибіру», а про права наші казав:
«Шельма писав, а каналля судив»24 25. Принагідно зазначимо, що
у ході судового розгляду брат Марко за погрозу побити до
смерті російського кирасира був покараний судом
розжалуванням «на 3 місяці у рядові козаки» та позачерговою
висилкою у похід на Українську лінію.

Цих прикладів із життя Марковичів цілком досить,
щоб погодитися з твердженням історика Д.Міллера, що у
тогочасній Україні під російською владою «торжествувало не
право, а сила. Хіба дивно, що в кінці-кінців сила стала
викликати до себе значно більшу повагу, ніж право? Ідеал
права був замінений ідеалом сили. До нього, до цього нового
ідеалу, і потягнулися усі, кому це дозволяли умови життя»2\

Попри весь тиск, що зумовлював посилення
конкретноситуативних орієнтацій на нехтування права,
позиція нової шляхти як верстви полягала у сприйнятті права
як загальносуспільної норми. Так, зокрема, запевняв учасників
Катерининської законодавчої комісії депутат від шляхетства
Гадяцького, Миргородського і Полтавського полків М.
Мотоніс: «...За злочини і злодійства закони повинні піддавати
одному й тому ж покаранню людей всілякого чину та гідності
без огляду на особи». І навіть межу між «підлими» і

23 Там само. - С.360, 369.
24 Там само. - 4.2. - С.52-55.
25 Миллер Д. Хозяева и постояльцы. -X., 1909. - С.8.
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«благородними» він проводив, використовуючи, поряд з
іншими, критерій правослухняності: «Підлі лише ті, які мають
дурні властивості, чинять справи, противні законам,
непристойні своєму званню.. .»2б

Підсумовуючи сказане, ми хочемо звернути увагу на
наступні аспекти розглянутого питання. По-перше,
конституціоналізм був і породженням, і засобом генерування
політико-культурних орієнтацій щодо звільнення політичного
життя від свавілля, а також результатом і засобом формування
нової державності. По-друге, традиція випрацювання писаної
конституції в Україні-Гетьманщині не може бути обмежена
лише учасниками опозиційної групи старшинства,
сконсолідованої навколо П.Орлика. Проявом традиції
конституціоналізму на лівому березі слід вважати Анонімну
записку про потребу обмежити владу Гетьмана , котру,
вважаємо, слід розглядати як проект Малої Конституції
Лівобережної України.

26 Сборник русского исторического общества. -Т. IV. - СПб., 1869 -
С. 168,169.


