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О л е к с і й  С т р у к е в и ч

НАЦІОТВОРЕННЯ В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ:
СПРОБА ПЕРІОДИЗАЦІЇ

Проблема складного процесу еволюції українського народу від етносу 
до нації вже має доволі широке коло дослідників. Але питання його періоди
зації окреслені поки що у найзагальніших рисах. Так, наприклад, І. Лисяк- 
Рудницький виділяє два етапи розбудови нації. Перший він називає етапом 
колективної солідарності шляхетства, об’єднаного довкола легітимної дина
стії, другий -  етап нації як результату модерної демократизації, народженої 
Французькою буржуазною революцією1.

Найпоширеніша на сьогодні періодизація історичного розвитку україн
ської нації грунтується на трьохфазній моделі, розробленій чеським дослід
ником М.Грохом для “малих” європейських націй2. Зазначимо, що більшість 
дослідників тему націостановлення хронологічно обмежує саме XIX ст., на
віть його другою половиною3.

Проте поступово розширюється число і тих вчених, які, розглядаючи 
історію України у європейському контексті, все частіше виявляють, що про
яви націостановлення чітко прослідковуються і за ранньомодерних часів4. 
З’явилися відповідно і перші спроби переглянути періодизацію питання. 
Так, ідею виділити „кілька стадій домодерного національного будівництва” 
уже запропонував З.Когут. У статті „Розвиток малоросійської самосвідомос
те” він виділив власне дві стадії. Перша, на думку дослідника, розпочалася з 
того часу, коли „нове державне утворення Хмельницького” розпочало по
шуки власної назви, гуртувалося навколо ідеї „малоросійських прав і воль- 
ностей”. Друга -  стадія „кристалізації малоросійської свідомості” -  автором 
визначена в хронологічних рамках від ідеї конфлікту централізованої абсо
лютної монархії та ідеї „Малоросійських прав і вольностей”, уособлених 
відповідно Петром І та І.Мазепою, до середини XVIII ст. -  коли „еліта вика
зувала стійку малоросійську самосвідомість”. Нарешті, у зазначеній статті 
можна виділити і третю стадію -  „підготування підвалин малоросійської 
свідомосте”, що зумовлювалося „знищенням офіційних інституцій Гетьма
нщини”5.

Як відомо, процес формування нації часто ототожнюють з процесом 
державного будівництва, що цілком обґрунтовано, адже європейська тради
ція з кінця XV ст. іде шляхом побудови національної держави чи, за форму
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люванням науковців, „держави-нації”. Але ототожнення етапів націостанов- 
лення з етапами державотворення навряд чи буде науково продуктивним. З 
нашого погляду, воно приведе дослідника націотворчих процесів до розчи
нення у темі державотворення через мимовільну підміну предмету дослі
дження.

Щоб з нами такого не сталося, спробуємо чітко виділити критерій пе
ріодизації, а через наявність найрізноманітніших уявлень та підходів до нау
кової проблеми націостановлення доведеться зробити кілька попередніх за
уважень методологічного характеру. Періодизувати протікання того чи ін
шого явища, процесу для нас означає виділити провідні тенденції для певно
го часового відрізку. Як відомо, будь-яке явище, процес -  багатогранний 
факт буття. Надзвичайно багатогранними є етнонаціональні процеси. Тому, 
шукаючи критерії періодизації, спробуємо брати до уваги головні. Як на 
наш погляд, це насамперед політичні вияви життєдіяльності народу. Тому 
що етнос перетворюється у націю, коли здатний усвідомити політичну мету 
свого історичного поступу, спроможний вдатися до політичних засобів реа
лізації цієї мети.

І хай на цей початковий час ще не була сформульована ідея нації як 
певна кінцева мета суспільного розвитку. Проте чітко виявляється свідоме 
прагнення, яке відображає зміст націоналізму, -  прагнення політичних 
суб’єктів поєднати етнокультурний і політичний принципи в єдине ціле6. 
Саме дане прагнення ми виберемо за центральний критерій нашої періоди
зації і спробуємо проаналізувати його усвідомлення та реалізацію 
суб’єктами історії за часів Української козацької держави та періоду, що пе
редував їй.

Нарешті, ми виходимо з того, що національна самосвідомість спочатку 
опанувала соціальну верхівку, а потім від неї концентричними колами по
ширювалася на решту суспільства.

Тут нами використано давно описану схему поширення демократії у 
суспільстві. Таку екстраполяризацію ми собі дозволили, бо в обох випадках 
маємо справу зі сферою свідомості та її базовою складовою -  ідеями. А во
ни, як відомо, спочатку виникають у окремих індивідів і за сприятливих со
ціальних умов поступово опановують все нові групи і верстви суспільства, 
поки не охоплюють все суспільство чи, принаймні, його більшості.

В процесі націостановлення ми прагнутимемо розрізняти дві складові, 
що змінили, на думку Ф.Майнеке, одна одну в часі: формування нації куль
турної та формування нації політичної. Проте будь-який процес має як свої 
висхідні, так і низхідні періоди, тенденції, зумовлені як внутрішньо-, так і 
зовнішньополітичними причинами. До того ж історичні процеси охоплюють



278 Н А У КО ВИ Й  З БІ Р НИК  НА ПОШАНУ В А ЛЕ РІ Я  СТЕПАНКОВА

історичних суб’єктів з різним рівнем культури, освіти, усвідомлення свого 
місця і ролі в суспільному житті. Тому сфери нації політичної і нації культу
рної могли, на наш погляд, розрізнюватися, звужуватися, перебуваючи у 
обернено-пропорційній залежності.

Отже, полонізація української еліти після Люблінської унії призвела до 
перетворення українського народу з „історичного” у „неісторичний”, за вда
лим формулюванням В.Липинського, „анемічний”. Тобто, у народ з непов
ною соціальною структурою, з якої була вилучена провідна верхівка, яка 
здійснювала політичне керівництво, визначала певну політичну мету, спри
яла культурі та освіті, підтримувала церкву й живила відчуття етнополітич- 
ної самобутності суспільства7.

Все це відбувалося саме тоді, коли у Європі розгортаються процеси 
національного самоусвідомлення, на вістрі яких знаходиться саме суспільна 
еліта. Уже на кінець XV ст. у провідних європейських країнах процеси полі
тичної централізації розгортаються у рамках природно й історично сформо
ваних етнокультурних основ8.

Іншими словами, Європа стає на шлях реалізації основного принципу 
націоналізму, намагаючись поєднати етнокультурну і політичну складові 
суспільного життя9, і таким чином на багато майбутніх сторіч обирає „третій 
шлях”, відмовляючись як від „папсько-імперського універсалізму”, так і від 
„феодального сепаратизму і від всілякого середньовічного локалізму, зокре
ма міського”10.

Звичайно, що на такому фоні втрата українським суспільством своєї 
провідної верстви, здатної повести Україну європейським шляхом витво
рення української нації, виглядала „національною катастрофою”11.

Тоді, коли сформований у Європі національний принцип налаштував 
представника політичної еліти на поєднання етнокультурного і політичного, 
українські шляхтичі й магнати змушені були вибирати між відданістю влас
ному народові, його культурі та прагненням себе реалізувати на державній 
службі в рамках політичних структур Речі Посполитої. Цей вибір переважна 
більшість здійснила у рамках відомої формули самоідентифікації: „Нації 
польської, роду руського” („natione Polonus gente Ruthenus”) -  формули, яка 
названі принципи не поєднувала, а роз’єднувала. Її дотримання вимагало 
відмови від власного політичного принципу, а з часом призводила і до. від
рази стосовно всього етнічного.

Втративши свого найосвіченішого і потенційно найвідданішого носія 
української національної самосвідомості, народ втратив можливість розви
ватися у рамках визрівання нації політичної, але зберіг можливості розвива
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тися в рамках нації культурної. Цьому посприяло кілька чинників. По- 
перше, продовжував діяти традиційний для України геополітичний фактор.

Як стратегічно розміщена спільнота, українці мали можливість актив
но розвивати чуття спільної етнічної належності внаслідок постійних воєн 
народів, у яких вони або брали участь, або які прокочувалися через їх тери
торії12. Окремо слід взяти до уваги і те, що Україна межувала зі степом, по
стійно перебуваючи під загрозою повного фізичного винищення.

Як наслідок, з одного боку, це мобілізувало етнічні почування, а з ін
шого формувало ксенофобські настрої, спрямовані як на Захід, так і на Схід.

По-друге, у Європі початку нових часів поштовхом до найсильніших 
первісних національних почувань послужили релігійні відмінності, поглиб
лювані національною ворожнечею13 чи проявами поширеної тоді народної 
ксенофобії14. Що стосується тогочасної України, то дія названих чинників 
проявлялася з усією можливою активністю.

У формуванні культурно первісних національних почувань українців 
значну роль зіграли наступ католицизму та укладення церковної унії, сприй
нятої за зраду православ’ю. Протистояння їм спонукало релігійних інтелек
туалів до літературної полеміки, на думку Я.Дашкевича, -  могутнього ідео
логічного інструменту саме національного змісту15, що, звичайно, став мо
гутнім рушієм формування національної культурної свідомості. Правда, лі
тература тоді могла охопити верхні верстви українського суспільства. Разом 
з тим, боротьба між уніатами та православними за контроль над місцевими 
релігійними громадами втягла у свій вир і простий український люд. Як на
слідок, на думку Ф. Сисина, „мав з’явитися певний тип руської свідомості, 
яка об’єднувала людей поза їхніми селами чи містами, охоплюючи значну їх 
частину”16.

Загалом, в ході „лавиноподібного піднесення національної свідомос
ті”17 даного етапу націостановлення виявилися такі риси:

поширення назви „руський народ” (у значенні: український), яка рані
ше, за даними І.Крип’якевича, не вживалася18;
поява та розвиток ідеї спадкоємності й неперервності життя українсь
кого народу з часів Київської Русі;
доволі виразна ідентифікація себе як окремої від сусідніх етнічної спі
льноти;
виникнення ідеї єдності всіх українців, незважаючи на їх конфесійну 
належність;
формування українською шляхтою погляду на себе як на „руський на
род політичний”19.
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Що стосується останнього прояву, то він був, як ми вважаємо, цілком 
природним. В умовах лавиноподібного наростання національної самосвідо
мості, у рамках функціонування культурної нації православні середні та дрі
бні шляхтичі не могли не піднятися до рівня усвідомлення себе як нації по
літичної. Проте критичної маси таких шляхтичів явно не вистачало, щоб да
ний прояв перетворився у панівну тенденцію якісно нового етапу.

Козацька ж старшина того часу, як засвідчують дослідники, не виявля
ла ніяких прагнень до реалізації політичних планів здобути „бодай автоном
ний статус етнічно українських земель у складі Речі Посполитої-”20.

З іншого боку, у рамках етнокультурної і етнорелігійной солідарності 
козацька старшина спрямовувала козацтво як верству до представництва і 
захисту інтересів православ’я перед іноетнічними, іноконфесійними адміні
страторами Речі Посполитої21.

Але, намагаючись проявити етнокультурну солідарність з народом, ко
зацькі старшини йшли шляхом більшості православної шляхти і магнатів. 
Вони прагнули здобути політичні та юридичні права у рамках функціону
вання політичної системи Речі Посполитої. Щоб обґрунтувати це право, во
ни не могли послатися на власний шляхетський статус. Проте, перейнявши 
від боярства та шляхти основні елементи суспільних привілеїв та станової 
свідомості, „козаки завжди намагалися підкреслювати володіння „старожит
німи вольностями” і рішуче виступали за їх відстоювання”22 у дусі славноз
вісної формули, проголошеної Костянтином Вишневецьким під час укла
дення Люблінської унії: „... Ми приєднуємось як вільні і свободні -  з тим, 
щоб ми не були понижені в наших шляхетських почестях, бо ми нарід такий 
благородний, що не відступимо першенства ніякому іншому народові на сві
ті”23.

Ще активніше козаки апелювали до заходів польського уряду на поча
тку 70-х рр. XVI ст. зі створення додаткових воєнних сил для захисту пів
денних кордонів, отримання платні з державної казни, права на власне судо
чинство та особливе адміністративне підпорядкування24.

Відверте ігнорування такої позиції козацтва польською стороною, на
віть з початком Національно-визвольної війни, і спонукало Б.Хмельниць- 
кого заявити 23 лютого 1649 р. у Переяславі: „... Виб’ю з лядської неволі 
народ весь руський ... Досить нам на Україні і Подоллю і Волині; тепер до
сить достатку в землі і князстві своїм по Львов, Холм і Галич”25. Цією ж са
мою ідеєю -  ідеєю власної держави в кордонах проживання „людей право
славної християнської віри” -  пройнялися і соратники Великого Гетьмана26.

Так було започатковано новий період у становленні національної са
мосвідомості -  період нації політичної. І це не було якимось осяянням чи,
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тим більше, випадковістю в історії України. Адже козацька старшина, акти
вно співпрацюючи з військовими силами європейських держав та государя
ми, не могла не засвоїти ідеї зосередження влади у рамках етнокультурної та 
етнотериторіальної основи. І не скористатися нею в ситуації, яка не давала 
старшинам ніякого альтернативного виходу, крім як бути страченими, було 
б нерозумно. До того ж слід врахувати й інспірування з боку української 
православної шляхти, що, прийнявши сторону Б.Хмельницького, стала, на 
думку В.Липинського, однією з рушійних сил революції та „причинилася ... 
до розвитку й збереження української національної культури” 1.

Обґрунтовуючи правомірність нашого критерію, хочемо наголосити, 
що він чітко фіксується у документах Переяславсько-Московського догово
ру. Старшини чітко домагалися і домоглися реалізації національного прин
ципу функціонування сучасної їм Української держави. Урядування й судів- 
ництво мали здійснювати виключно представники власної етнокультури. 
„Щоб ні воєвода ні боярин ні стольник в суди військові не втручалися, але 
щоб від старших своїх щоб товариство суджені були: де три чоловіки коза
ків, тоді два одного повинні судити (тут і далі в цитатах синтаксис оригіна
лу. -  О.С.)”, -  вимагає перший пункт Богданових статей. Відповідні вимоги 
фіксуються у пунктах 3, 4, 6, 16, 1728.

На засадах поєднання етнокультурного й політичного принципів буду
вали свої стосунки з представниками московської еліти й наступники 
Б.Хмельницького. Московські посланці передавали 2 січня 1659 р. такі слова 
І.Виговського: “Присягав він гетьман на тому, що йому бути у царської ве
личності бути (повторення в документі. -  О.С.) в підданстві, а не на тому, 
щоб бути Московським воєводам в містах і щоб Москалям панувати; ніколи 
того не буде”29.

Саме порушення даного принципу призвело Україну часів Національ
ної революції до нової після Хмельниччини хвилі національно-визвольного 
руху -  руху проти засилля московських урядовців -  Брюховеччини. У пунк
тах, що подали генеральний обозний П.Забіла з товаришами 1 січня 1669 р. 
російському представникові Я.Хитрово, саме в такому контексті пояснюва
лися її причини30.

Цей же принцип у рамках суверенної держави останнім намагався вті
лити П.Дорошенко та його оточення. Так, 13 січня 1669 р. текст першого 
пункту Переяславсько-Московського договору практично повторив 
А.Дорошенко: “ ...Під єдиним монархом, при всіх своїх вольностях, щоб нас 
ніхто більше не знав, ні боярин, ні воєводи, окрім єдиного пана гетьмана"31. 
Коли ж польські чиновники у переговорах з правобережною старшиною на 
початку 1671 р. з приводу визнання протекції польського короля вдалися в
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своїх обіцянках до неконкретного формулювання “як було перед війною”, 
українську сторону це не задовольнило принципово. “Адже тоді, -  писали 
правобережні генеральні судді, -  не тільки гетьман чи полковник, але й 
найменший староста та ревізор був поляк, через що Військо терпіло великі 
утиски й мусило з такого ярма визволятися”32.

Нам, звичайно, відома безліч демонстрацій вірнопідданських заяв 
українських політичних діячів різного рівня та ґатунку, що, з першого по
гляду, засвідчує, здавалося б, лише „цинізм ребеліантів”, які у боротьбі за 
особисті вигоди і владу міняли союзників, творили і руйнували коаліції -  
одним словом, „безсоромно лавірували”, легко переходячи від одного полі
тичного дискурсу до іншого.

Вважаємо, що українці цього часу дуже чітко засвоїли нові європейські 
принципи взаємодії національних держав, зафіксовані у Вестфальському 
мирному договорі. Насамперед це принцип державного суверенітету, відпо
відно до якого всі країни стали вважатися рівними суб’єктами міжнародного 
права. Вестфальська система відкидала ієрархічний середньовічний принцип 
поділу володарів на августісімусів, серенісімусів та ілюстрісімусів. Вона ви
будовувала систему міжнародних відносин на засадах взаємного стримуван
ня і балансу сил33, а не на системі васальних присяг. Вона визнавала за кож
ною державою право вільного укладання договорів з іншими країнами. І не 
розглядала договір між молодшим та старшим за ієрархією володарями як 
договір про вічне підданство. Система передбачала також нормалізацію від
носин шляхом визнання колишнього супротивника майбутнім партнером у 
формі т.зв. амністії34.

Усвідомлюючи усе це, але маючи справу зі східними монархами, укра
їнські політики змушені були вдаватися до зміни політичного дискурсу від
повідно до вподобань контрагента. Тому й заради пошуку військового союз
ника мусили себе називати „підніжками монаршого трону”, „колінно блага
ти”, „присягати на віки вічні”, хоча мова йшла про укладення лише взаємно- 
вигідного військово-політичного союзу. На те, що за усім цим східним дис
курсом стояло європейське бачення внутрішньо- та зовнішньополітичного 
життя, вказують поодинокі, але дуже яскраві аргументи в рамках париру
вання звинувачень у зрадництві та приватні зізнання українських політиків. 
Так, наприклад, дуже показовою нам видається відповідь Б.Хмельницького 
московському цареві на звинувачення у зраді -  веденні переговорів зі швед
ським королем у контексті творення гетьманом нової коаліції за участю 
України після того, як Москва, порушуючи умови Переяславсько- 
Московського договору, вдалася до Віленських секретних домовленостей з 
Польщею. Відповідаючи цареві, гетьман чітко вказує на допомогу королеві
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значним військовим контингентом у 20 тис. чоловік, при цьому підкреслю
ючи, що шведський король договорам не зраджує35. Таким чином, він опо
середковано вказує на зраду договору з боку царя Олексія.

Такою ж показовою виглядає і відповідь українських послів у Бахчи
сараї на безмежне здивування московської сторони фактом проведення по
слами П.Дорошенка самостійних переговорів: “...А не в миру ж їм з Татара
ми бути не можна, тому що вони від Татар живуть у ближніх місцях”36.

Іншою принциповою особливістю політики того часу була її рішуча 
секуляризація, рішуча відмова від релігійних мотивацій на користь політич
них інтересів. З огляду на це стає зрозумілою „непослідовна”, якщо не „без
принципна”, поведінка Б.Хмельницького і його оточення щодо укладення 
союзу з кримським ханом, хитання гетьмана щодо вибору між підданством 
монарху мусульманському чи православному, або готовність П.Дорошенка 
навіть „хрещика лизнути” -  укласти договір з татарами заради інтересів не
залежної України. На той час українці уже чітко усвідомлюють те, що куль
турно-, релігійно-етнічні відмінності не повинні ставати на перешкоді інте
ресам суспільства. На це вже вказує факт союзу Б.Хмельницького з кримсь
ким ханом. Тезу про необхідність і взаємну користь від врахування спільних 
регіонально-політичних інтересів народів різних культур намагався донести 
до свідомості московських послів наприкінці 1667 -  на початку 1668 р. 
П.Дорошенко: “Я, мовить, зичив би його царській пресвітлій величності, аби 
з ханом Кримським, хоча поганином є, в братерстві з ним зоставати; тоді б 
не лише й. ц. пр. в-ті Московські міста спокійними залишалися, але і тутеш
ні краї й. ц. пр. в-ті Україна вся спокійно прожила...”37

З цього часу в українських старшин формується європейське ставлення 
і до монарха як до верховного арбітра, піднятого “над протиборством”. Тому 
московському царю у скаргах пишуть про “дурних москалів”, зовсім не тур
буючись, що, можливо, образять особу монарха, за походженням теж “з мо
скалів”38. Тому вони не ототожнювали свою діяльність та інтереси з монар
шими: “...Хай цар московський, король польський, як монархи християнсь
кі, будуть собі здорові, а вам з нами між собою для чого різнитися? Тим бі
льше, коли вони монархами будучи, про заспокоєння держав своїх між со
бою домовляються, належить і нам не розділяючись, але спільно всім про 
зміцнення своїх вольностей і про заспокоєння своєї вітчизни України дба-

»39ти .
Остання цитата, як на наш погляд, повністю заперечує тезу, що тогоча

сні українці сприймали себе і світ через особу монарха, а не через власний 
соціум, його потреби та інтереси, а через те начебто, не можна вести мову 
про якусь національну самосвідомість.
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Після невдачі Національної революції, не втіливши політичний прин
цип у суверенній державі, українці продовжували реалізацію національного 
принципу за нових соціально-політичних реалій “державного організму не- 
суверенного типу”40.

Відмовившись від політики полівасалітетності як засобу захисту влас
них державних інтересів41, представники Української козацької держави ви
знали над собою монопольну зверхність московського монарха, проте не 
відмовилися від принципу держави-нації, від виконання обов’язків активно
го учасника політичного життя, який мав турбуватися стабільністю внутрі
шнього суспільно-політичного устрою, захистом кордонів. Це проявилося у 
багатьох аспектах.

По-перше, розуміючи підданство як виконання перед монархом 
обов’язку військової служби, враховуючи, що Україна геополітично при
криває Росію з півдня, власний захист вони і вважали виконанням піддансь
ких обов’язків. Таким чином, під формулюванням про службу, підданство 
цареві старшини мали на увазі такі поняття та ідеї, як “оборона самих се
бе”42, „цілість України Малої Росії глядіти і остерігати”43, “захист ойчистого 
нашого Малоросійського краю”44.

По-друге, вони чітко стояли на позиції недопущення до урядування 
українськими справами московських урядовців. Так, гетьман І.Мазепа, реа
гуючи у січні 1691 р. на спроби київського воєводи М.Ромодановського від
давати наказ київському сотникові І.Бутримі, демонстративно проявляє і 
здивування, і неприйняття таких дій московського воєводи в Україні: „І він 
Гетьман дуже тому дивується: для чого він боярин і воєвода до київського 
сотника... пам'ять прислав [і] не описався про те з ним Гетьманом та з пол
ковником Київським. А йому до того сотника і справи немає”45.

Навіть визнавши московського монарха своїм монархом, вони цим са
мим утверджували те, що вони є окремим суспільством, окремою державою, 
очоленою власним суверенним монархом, який, до речі, лише резидує у Мо
скві, а його стіл знаходиться у Києві. При цьому вони зберегли за собою 
право і реальну можливість самостійно приймати всі внутрішньополітичні й 
адміністративні рішення.

Механізм прийняття рішення передбачав, що старшини, відповідно до 
потреб суспільства, обговорюють його на сотенному та полковому рівнях, 
визначаються на з’їзді чи Раді старшин і формулюють його у вигляді про
хання монарху, яке уже містить мотиваційну, констатаційну та імперативну 
частини майбутнього монаршого указу. Монаршій канцелярії залишалося 
лише, ні в якому разі не порушуючи змісту, трансформувати текст прохання 
в указ, узаконений підписом царя. Таким чином, описаний механізм перед
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бачав випрацювання змісту рішення українською старшиною і залучення 
монарха виключно в якості легітимізатора їхнього рішення.

У націобудівничому контексті така легітимація була потрібна через 
синкретизм тогочасного політичного мислення, у якому поєдналися як нові 
європейські націосвідомісні, так і старі піддансько-монарші риси, зумовлені 
насамперед військово-політичним підпорядкуванням Гетьманщини. Але го
ловна причина, з нашого погляду, полягала у світосприйнятті народу: рядо
вого козацтва й поспольства. Втомлений революцією й руїною, а головне, 
внаслідок природноісторичного соціального розшарування і підпорядкуван
ня старшині, народ не міг не піднятися вище рівня нації культурної, а то й 
зводився до етнічної маси. А тому він готовий був виконувати політичні чи 
адміністративні рішення лише за умови узаконення їх монаршим указом. 
Даний механізм ні в якому разі не допускав ситуації, за якої ідея певного 
рішення щодо внутрішньополітичного життя України могла визріти в над
рах московської адміністрації, а потім бути “спущеною” як “царський указ” 
для реалізації в Гетьманщині. Як українська, так і московська сторони чітко 
дотримувалися алгоритму: спочатку прохання, а лише потім, відповідно до 
його змісту, указ. Царського указу без попереднього прохання старшин бути 
не могло. Не могло до тексту указу потрапити і питання, яке не піднімалося 
в проханні.

Зрештою, українські урядовці вважали неприпустимими навіть консу
льтування з московськими урядовцями щодо змісту та вирішення українсь
ких справ. Пригадаємо ще раз обурення В.Кочубея з приводу заяви 
П.Орлика, що вчорашній генеральний писар „у дурних москалів розуму пи
тався”.

Як наслідок, і протягом цього періоду більше ніж автономія України- 
Гетьманщини давала можливість відроджувати ідею повноцінної, повністю 
суверенної нації-держави. Як відомо, це проявилося у „зраді” І.Самойло- 
вича, зокрема, у його монархічних „амбіціях”. Саме це і призвело до перехо
ду І.Мазепи на бік Карла XII. У ході так званої „війни маніфестів” 1708-1709 
рр. з Петром І Мазепа нагадував старшинському загалу, що хоч московський 
цар і суверен, але він не може стосовно України щось чинити без її згоди. 
Саме порушенням даної норми гетьман пояснював одну із причин свого ви
ступу на захист прав і вольностей: „...Потенція Московська... без жодної 
про те з нами згоди, зачала міста Малоросійські в свою область відбирати”. 
Факт прийняття такого рішення давав гетьману можливість опублікувати 
ряд пропагандистських маніфестів, де припускалося, що цар мав цілий ком
плекс згубних для українців планів і, головне, збирався їх втілювати без 
огляду на позицію української старшини46.
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Адже ідея управління українським суспільством українськими стар
шинами на засадах „малоросійських прав і вольностей” прийшла у непри
миренний конфлікт з петровською концепцією держави, регульованої з 
центру імперії. Тенденція до централізації управління у кордонах всієї імпе
рії не залишала місця для українських урядовців у власній політичній систе
мі, та й не залишала місця для самої цієї системи.

Протягом даного періоду в українській національній свідомості чітко 
утверджується поняття “Вітчизна”. В різних ситуаціях воно вживається то в 
етнічному, то в національному контекстах. Для нас, звичайно, вагомі факти 
вживання у останньому контексті. І він, наприклад, притаманний політич
ному дискурсу практично усіх гетьманів, у тому числі й І.Мазепи.

Якщо порівняти перші маніфести Петра І та лист І.Мазепи 
І.Скоропадському періоду “війни маніфестів”, то можемо помітити зіткнен
ня ідеї династичності-конфесійності та ідеї вітчизни. Російський цар у мані
фесті про “зраду” гетьмана вказував на факт порушення присяги йому -  
“Великому Государю” і наголошував, що наслідком цього стане пригноб
лення “під володіння Польське”, яке має проявитися в тому, що “церкви Бо
жі і славні монастирі” віддадуть “в Унію”47. Мазепа свої дії пояснював у 
межах концепції Вітчизни як території, де поширені окремі наші права та 
вольності. Наша Вітчизна, пояснював гетьман полковникові Скоропадсько
му, приходить до крайньої згуби через “вроджену хитрість” “ворожої нам 
здавна потенції московської”. Сутність “згуби” витлумачувалася як занепад 
прав і вольностей та в початку відбирання Москвою українських міст “у 
свою область”48.

Як бачимо, поняття “Вітчизна” у розумінні Мазепи включало три семи: 
територію, право, політичні інституції, тобто вживалося у національному 
контексті. У цьому ж контексті термін “Вітчизна” активно використовувався
і протягом наступного періоду в літературі військових канцеляристів та ста- 
ршини-шляхтичів. Звернемося до промови невідомого оратора “Про покра
щення становища Малоросії”. Так її називали редактори “Киевской стари
ны”. Сам же автор вів мову “про покращення становища люб’язної нашої 
Вітчизни”. Відновлення її порядків та добробуту він пов’язував насамперед 
з політико-правовими чинниками. Зокрема, він наполягав запровадити “сей
ми або генеральні ради”, на яких пропонував вирішувати всі спільні й най
важливіші справи здійснити судову реформу кодифікувати закони реформу
вати козацьку армію.

Тема Вітчизни для нас приваблива і в контексті самоназви. Оскільки 
через низку відомих історичних обставин протягом означеного етапу, особ
ливо на його перших періодах, однієї самоназви просто не існувало, а вико
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ристовували найчастіше “Мала Русь”, “Малоросія”, “Мала Росія”, “Украї
на”, “Русь”49, то виникає проблема щодо ролі самоназви як одного з голо
вних національних ідентитетів, визначеного ще М.Блоком50. Вважаємо, що в 
тогочасній Україні функцію уточнення самоназви, підведення різних само- 
назв під спільний знаменник виконувало саме вживання при них чи замість 
них терміну “Вітчизна”: “мила Вітчизна наша” (Ю.Хмельницький), “Україна 
Вітчизна наша милая” (І.Брюховецький), “мила Вітчизна наша Україна” 
(Д.Многогрішний), “своя Вітчизна Україна” (Я. Лизогуб), “Вітчизна наша 
Малоросійська” (І.Скоропадський), “Мала Росія -  Вітчизна наша” (П.Орлик) 
і т.д. Тому і до того часу, поки на Лівобережжі утвердилася самоназва “Ма
лоросія”, в української еліти (насамперед у еліти) не виникало труднощів 
щодо ототожнення себе з певною територією.

Поразка Мазепи, відвертий силовий імперський тиск примусили 
старшин поступитися національним принципом при формуванні корпусу 
українських адміністраторів та запровадженні імперських державних ін
ституцій. Імперські власті здійснили ряд практичних кроків, що мали на 
меті витіснення українських урядовців (наприклад, полковників та сотни
ків) іноетнічними, російськими військовими і чиновниками. Цій же меті 
сприяло заснування паралельних українським державним інституціям ро
сійських установ (наприклад, Малоросійської колегії, Комісії економії), 
запровадження спільних владних органів, де росіяни завжди мали перева
гу, а українці пригнічувалися, а іноді й відверто ігнорувалися (Правління 
Гетьманського уряду, Генеральна лічильна комісія, друга Малоросійська 
колегія), або перетворення у такі власне українських установ (наприклад, 
на певний час Генерального військового суду, Канцелярії малоросійського 
скарбу).

Не маючи змоги протистояти призначенню в Україну полковників, со
тників, інших адміністраторів, внутрішньо вони не приймали такого стану 
речей, що й збереглося у ряді висловлювань того часу. Так, 1710 р. гетьман
ський кур’єр до Москви у розмові з колишнім чигиринським сотником Не
вінчаним зізнався: „...Що наші і за вольності? Міністр, який при гетьмані, 
всілякого листа проглядає”51. Особливо підкреслювалися прояви турботи 
загальносуспільними справами. Це зафіксовано, наприклад, і в щоденнику 
Генеральної Військової канцелярії за 2 квітня 1723 р.: „Писаний лист до по
сланих на Москву в інтересах Малоросії пп. Граб’янки... та Гамалія... по
хваляючи їм за те, що вони два з чуйності своєї до спільного добра, для 
справування доручених собі справ залишилися в Москві, а інші ні з чим 
звідтіля, з ними бувши, додому їдуть”52.
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Але в несприятливих умовах імперського тиску в українському суспі
льстві наростали нові соціально-економічні процеси, які стали новою осно
вою для національного будівництва. Насамперед, це процеси перетворення 
козацької старшини у шляхетство, що активно відбувалися протягом другої 
чверті XVIII ст.

Заново сформована шляхта, маючи перед собою як минулий, так і су
часний їй приклад Речі Посполитої, взяла на себе і суспільно-політичні фун
кції шляхти: захист України-Гетьманщини, її конституційного устрою та со
ціальної структури53.

Варто підкреслити, що для нової української шляхти це було більше 
ніж обов’язком перед суспільством -  це було справою захисту власних інте
ресів, представлених у загальносуспільній формі. Адже російська сторона не 
визнавала за урядовцями Гетьманщини, і тим більше за значним військовим 
товариством, особистих прав на дворянство, не те що шляхетство, неоднора
зово ігноруючи вимоги з української боку щодо нобілітації шляхом зрівнян
ня чинів та підкреслюючи, що „благородних в Малоросії нет”.

За таких обставин, особливо в період посилення репресій, українська 
сторона вдається до захисту національної справи, і в тому числі головного 
принципу націоналізму, за допомогою засобу історичної легітимації. Цю 
справу здійснює відома когорта військових канцеляристів. їхні праці не бу
ли власне історичними творами і, тим більше, не літописами. Це були істо- 
рико-публіцистичні твори, за допомогою яких старшини, вдаючись до істо
ричних прикладів та паралелей, обгрунтовували сучасні їм суспільнополіти- 
чні вимоги. Дані історичні джерела дають можливість з’ясувати, наскільки 
глибоко їх проймали почуття національносвідомісного змісту. У творах 
військових канцеляристів доволі легко виявляються такі національні іденти- 
тети як: нерозривна єдність народу зі своєю землею; виключне право народу 
користуватися ресурсами своєї землі; тема Батьківщини, її соборності; 
підкреслення політичної окремішності та суб’єктності; консолідація навколо 
власних політико-правових цінностей та інституцій, їх символу -  “прав та 
вольностей”; утвердження, за допомогою витвореного історичного міфу, по
чуття національної гідності. Що стосується реалізації національного прин
ципу, то він чітко фіксується підкресленням того факту, що з початків свого 
історичного існування українці плекали „старожитні і стародавні звичаї, ви
брати з-поміж себе не лише менших начальників, але й найбільшого війсь
кового вождя -  гетьмана” (С.Величко)54; що вони споконвіку мали над со
бою володаря-суверена: „А Київ між тим мав особливого собі князя, нікому 
непідвладного...” (П.Симоновський)55; „Издавна своими было вождями жи
ву” (С.Дівович)56. С.Величко заперечував право монархів вирішувати долю
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українського народу без його участі, „виторговувати” його на міждержавних 
переговорах „як безсловесну і нічого не тямлячу худобу”57. У найпоширені
шому серед козацьких літописів -  “Літописі” Г.Граб’янки чітко наголошу
валося на праві незалежного від московських урядовців вирішення справ 
внутрішньополітичного життя58.

В періоди послаблення тиску, що мали місце протягом першої полови
ни XVIII ст., українські старшини одразу ж поверталися до реалізації прин
ципу єдності етнокультурного і політичного. У цей час це чітко фіксується у 
заходах щойно обраних Д.Апостола та К.Розумовського щодо вислання з 
Гетьманщини усіх московських урядовців, у “Правах, за якими судиться ма
лоросійський народ” -  документі, що поділяв людство та всіх жителів імпе
рії на природних малоросіян, іноземців та приїжджаючих з-за кордону за
значимо, що автор “Секретнейших примечаний нынешнего состояния Ма
лой России” доповідав Катерині II, що в Україні великоросіян розцінюють, 
як “іноземців і закордонних Малоросії”)59, а перша глава “Про силу і важли
вість прав малоросійських” фіксувала право на урядування та судівництво 
виключно за природними малоросіянами та вимагала, щоб їм підпорядкову
валися в Гетьманщині всі прибульці60.

З відновленням гетьманської форми правління й призначенням 
К.Розумовського гетьманом в Україні-Гетьманщині продовжує наростати 
національна самосвідомість шляхетства. Починаючи з універсалу К.Розу
мовського про вислання російських урядовців і закінчуючи відомим „Про
ханням”, складеним учасниками останнього Старшинського з’їзду, ми бачи
мо готовність всі питання Малоросії, тобто Лівобережної України (як на той 
час утвердилася назва) вирішувати власними державними інституціями. 
Проте для реалізації цих пунктів у старшин-шляхетства уже не було ніякої 
політичної волі „Наговорившись вволю, розійшлись”, -  засвідчив автор „Іс
торії Русів”.

Останнім спалахом була виборча кампанія 1767 р., у ході якої проде
монстровано прихильність до відновлення інституції гетьманства. Під час 
підготовки та роботи Катерининської законодавчої комісії останній націона
льний за своїм змістом проект української шляхетської республіки під про
текторатом Російської імператриці запропонував Г.Полетика 1.

Проте у своєму шляхетському середовищі, особливо серед тих, хто 
зробив кар’єру на імперській службі, він був уже швидше винятком, ніж 
проявом тенденції. Ми не стверджуємо, що Г.Палетика був останнім патріо
том. Ні, патріотів було вдосталь, але це вже були патріоти нового періоду -  
патріотично-ностальгійного (все-таки Г.Полетика був останнім патріотом- 
націоналістом).
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Знайшовши можливості здобути посади в імперському російському 
апараті, а після запровадження в Україні намісництв -  і в українському бю
рократичному апараті, вони стали сприймати Російську імперію своєю, пи
шатися її успіхами, особливо над давніми ворогами України. Вони отримали 
дворянство і кріпаків. За цих умов вони відмовилися від реалізації українсь
кого політичного принципу, залишаючись патріотами в етнокультурному 
розумінні. Написання записок, місцевих історій, переписування “Історії Ру- 
сів”, впорядкування родинних архівів, складання генеалогій, топографічних 
описів -  все це було уже прагненням лише зберегти пам’ять про країну та 
націю, яких не стало, поставити, так би мовити, гарний надгробний 
пам’ятник.

Останнім стимулом, який пожвавив названі патріотичні почуття, стала 
відмова імперської Герольдмейстерської контори визнати права на дворянс
тво колишніх значкових товаришів та нижчих сотенних адміністраторів. 
Здійснені тогочасними патріотами історико-пошукові роботи мали на меті 
не обгрунтування й інспірування спроб відродження державності, а лише 
допомогу ущемленим претендентам здобути право на російське дворянство.

Так, “замість перерости у модерну малоросійську національну свідо
мість малоросійська ідентичність пішла шляхом дивного Ьзікіезрайтогівпіш, 
який оплакував занепад малоросійської “нації"”62

Проте написані історичні твори та компіляції, зібрані протягом цього 
періоду документи доволі великою групою „любителей малороссийской 
старины” створили гарні стартові умови для представників академічного пе
ріоду становлення української модерної нації. Тому останнім не доводилося 
починати справу націостановлення з нуля, як це змушені були робити, на
приклад, фінські націоналісти.

У підсумку зазначимо, що процес домодерного націостановлення як 
„великої” нації в Україні через втрату державності, трансформувавшись, 
продовжився за новітніх часів як процес становлення уже „малої” нації. 
Вважаємо, що такий потужний і довготривалий процес і не дозволив україн
ському народові відійти у небуття, а надав можливість знову, у XX ст., від
родитися як нація.

Протягом ранньомодерного часу процес національного будівництва 
пройшов такі періоди:

1-й -  період самовідновлення себе в якості нації культурної після наці
ональної катастрофи;

2-й -  доба Національно-визвольної революції -  період боротьби за 
утвердження й вибудову ранньомодерної національної держави;
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3-й -  остання чверть XVII ст. -  до Мазепиної катастрофи -  період від
стоювання національного принципу;

4-й -  1709-1767 -  період захисту ідеї національної держави шляхом іс
торичного легітимізму, а з послабленням імперського тиску паралельного 
утвердження ідеї шляхетської малоросійської нації;

5-й -  період „любителей малороссийской старины”, або ностальгійно- 
патріотичний.
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