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Ранній Модерн і глобалізація 2.0 –  

реально перша глобальна  

(замість передмови)
1
 

 

Ця праця нав’язує до представлень історії Європи і світу 

як цілості-системи (світ-економіка, світ-система), запропонова-
них французьким Фернаном Броделем та його продовжувачами, 

зокрема американцем Іммануїлом Валлерстайном. Для їх мірку-

вань характерне зацікавлення добою Раннього Модерну, коли, 

на думку представників цього дослідницького гурту, і з’являєть-
ся-формується та світова єдність

2
.  

Причому, для Старого Світу (Євразія + Африка) то вже 

2-й підхід
3
 – перша «глобалізація» намітилася ще за античних 

часів (тут часто апелюють до глобального досвіду Римської 

імперії, але загалом явище то ширше). Утім, Старий Світ – то ще 

не вся планета і лише ранньомодерна глобалізація мала справді 

планетарний вимір. 
Українська модерна історіографія також традиційно фо-

кусувалася на ранньомодерній проблематиці (історії козаччини), 

відтак, по-своєму, чудово укладається у «броделіанські» рамки. 
І такий спосіб відкриття себе світу може бути для вітчизняної 

історіографічної традиції чи не найкомфортнішим. 

                                                             
1 Робота виконана в рамках дослідницької теми на 2019 р. відділу 

української історіографії Інституту історії України НАНУ «Концепту-

альна та соціокультурна історія української історіографії». 
2 Щодо Раннього Модерну звичайна класична дискусія «оптимістів» з 
«песимістами» про те, чи стакан напівповний, чи напівпорожній. Чи це 

частина Домодерну, чи Ранній Модерн міцніше таки припасований до 

Модерну. Я схильний до оптимізму других, зрештою, і світовий бест-

селер Джареда Даймонда «Зброя, мікроби і харч» (1997, укр. переклад 

2009) саме з середини-кінця XV ст. відлічує історичну сучасність 

(«modern times»). Українському читачеві також відома і книжка Еріка 

Р. Вульфа «Європа і народи без історії» (1983, укр. переклад 2004), яка 

популяризувала «1400 рік» як точку відліку процесів, що змінили світ. 
3 Існують думки, що це не 2-й, а 3-й підхід – і 2-м слід визначити 

середньовічний пік ХІІІ ст., але той також, як і 1-й античний, поширю-

вався лише на Старий Світ. Для мене XIII ст., з його «торгівельною 
революцією», то все таки радше «1,5», чим «2». 
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За цією схемою ХV ст., ця виразна «осінь Середньовіч-

чя», відкриває нову тенденцію глобального світу. Щоправда, це 

ще «час спроб та помилок», і справжній прорив відбувся вже у 
ХVІ ст. ХVII ст. стало кризовим, а XVIII ст. – знов як і ХV-те – 

добою певної вичерпності-переповненості, реставрацій старих 

успішних моделей і креслення нових ще досить примарних 
перспектив (причому, для країн Західної Європи, ядра світ-

системи за рубіж ХVIII ст. стала Велика французька революція 

1789 р., а ось країни периферії світ-системи, у т. ч. і східноєв-

ропейські, мали справу з «довгим ХVIII ст.», яке завершилося 
тут лише у середині ХІХ ст.).  

Для України у фокусі тієї ранньомодерної глобалізації 

(першої справді глобальної, бо усі попередні намагання не 
виходили за масштаб більшого регіону чи групи регіонів на 

просторі Євразія+Африка) був т. зв. річпосполитський проект. 

Його рушієм стала Шляхетська революція, з роду т. зв. модерні-

заційних революцій чи то етапів цивілізаційного процесу модер-
нізації. Щоправда, на цілому українському просторі та свіжа 

візія «світлого сьогодні і завтра» перемогла вже аж 1569 р.
4
, 

коли Люблінська унія поховала запізнілий (попри всю його «ор-
ганічність»=уживання місцевих традицій) проект «феодальної 

імперії» Великого князівства Литовського.  

І в історії України надовго запанувала річпосполитська 
домінанта. З доби Київської Русі, уперше – і ширше навіть за 

недовгий епізод кращих часів Галицько-Волинського князів-

ства
5
 – майже всі українські землі опинилися в одній державі 

(зустріч-синергія Русі з Руссю – українсько-польської і україн-
сько-литовської; прощання Русі з Руссю – пришвидшення укра-

їнсько-білоруського розмежування та конфліктна конкуренція з 

Росією-Московією; загибель Русі молдовської
6
 і народження-

                                                             
4 Тому середину-кінець ХV ст. українські історики, на відміну західні-

ших європейців, рідко вважають «рубіжним». 
5 Цілком може бути той Галицько-Волинський епізод існував лише в 

уяві хроністів (як міркує О. Толочко). 
6 Як на мене, сюжет Русі молдовської недооцінений у вітчизняній істо-

ріографії – а він якраз про Галицьку і Подільську спадщини, доля яких 
зовсім не вичерпується ХIV ст. Ген до 1530-х рр. молдовські господарі 
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відродження Русі-України козацької – то не лише геополітика – 

це ментальні злами «в головах»). Не дивно, що навіть сучасні 

апеляції до історичної соборності так охоче поринають у річ-
посполитській досвід, а його відсутність-недостатність є певною 

проблемою для інтеграції громадян і локальних громад-спільнот 

модерних українців
7
. 

Важливо, що то був справжній «ренесансний проект» – з 

типовою для Ренесансу наївністю, завищеними очікуваннями та 

комплексом титана-першопрохідця
8
. Там, дійсно, чимало було – 

на виріст, тому річпосполитські шати ще не раз виявлялися 
впору черговому поколінню все модерніших нащадків

9
. 

Проект пережив свою добу-цикл винайдення-революції 

(1505-1573/1608
10

), а далі і розквіту-експансії (до 1648) та зане-

                                                             
претендували на Львів, а на Поділля і значно пізніше. «Наслідили» 

молдовани в Україні і згодом. Причому, не варто тут задивлятись лише 

на регіональне минуле Буковини. Адже, ключова роль таких історич-

них постатей як князь Дмитро Вишневецький (ймовірний бастард 

господаря Петра Рареша), господар Івоня, який вивів на політичну 
арену козаків Свірчовського-Свірговського, гетьман-господар Підкова 

та митрополит-господарич Петро Могила в загальноукраїнській історії 

незаперечна. Зрештою, якщо молдовське походження роду гетьмана 

Б. Хмельницького – це лише підозра, то щодо роду гетьмана Д. Апос-

тола – це факт. Свій молдовський епізод з господарем-гетьманом 

Г. Дукою мав правобережний гетьманат, а у ХVІІІ ст. Ханська Україна, 

гайдамаки Верлана та новоросійський Молдовський полк (з 1769 р.) 

також живилися молдовським Придністров’ям. 
7 Про зв’язок-«генетичну» спорідненість ранньомодерних і модерних 

ідентичностей див. ще свіжу книжку Сергія Плохія: Плохій С. Поход-

ження слов’янських націй: Домодерні ідентичності в Україні, Росії та 
Білорусі. – Київ, 2015 (англомовне першовидання 2006 р.).  
8 Французький історик Жан Делюмо вважав, що за доби Відродження 

на передній план висуваються особистість, жінка, дитина, освіта, 

фінанси, релігія і мистецтво, див.: Делюмо Ж. Цивилизация Возрож-

дения. – Екатеринбург, 2006. – 720 с. (1-е видання у 1967 р.). 
9
 Свіжу спробу реактуалізації «унійного» панства (історичної альтер-

нативи національній державі) див.: Frost Robert I. Oksfordzka historia 

unii polsko-litewskiej. T. 1: Powstanie i rozwój 1385-1569. – Poznań, 2018. 

– 846 s. 
10 На роль кінцівки революційного періоду – крім 1573 р. (пакта кон-
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паду-згортання (до 1795). Причому, його майже ювелірна хро-

нологічна вписаність до меж Раннього Модерну (1500-1800
11

) 

взагалі робить з нього по-своєму унікальну модель цілого того 
примітного історичного періоду. 

Бо ж Ранній Модерн, цей, за німецьким філософом 

К. Ясперсом (1883-1969), 2-й осьовий час світової історії, не 
обійдений увагою дослідників по всьому світу (свіжіший 

Н. Фергюсон волить мовити про «західну цивілізацію 2.0»). У 

ньому досі плідно шукають витоків глобальної економічної 

системи (світу-економіки), яка стала основою процесів невпин-
ної модернізації і технологічного розвитку людства; він став 

часом т. зв. вивищення Заходу, повсюдної «націоналізації» 

держав та «сповзання до демократії»; а питома дводжерельність 
Ренесансу (античність + середньовічна християнська традиція) 

відкрила – надалі вже неминучий – шлях постійного додавання 

культурних опцій і гібридизації (як глобальної, так і локальної) 

модерної та й постмодерної культури. Опуклення націоґенези, 
зрештою, відрізняє 2-й осьовий час від 1-го (античного), у 

представленні якого зазвичай домінують цивілізаційні нотки 

(від міста-поліса до імперії)
12

. 
Класична (модерна) українська національна історіогра-

фія від початку мала свою ранньомодерну вісь – історію козач-

чини. І, попри тривалі настійливі спроби російсько-імперського 

                                                             
вента) і 1608 р. (поразка рокошу М. Зебжидовського) – претендує ще й 

1564 р. (останній екзекуційний сейм) і 1569 р. (Люблінська унія) і 

1570 р. (Сандомирська згода між протестантами для оборони-толеран-
ції їх прав у країни – згодом вона і православним прислужилася). Мої 

вагання між 1573 і 1608 рр. – то вагання між виходом на вершину і 

зривом із неї. Цікаво, що у сучасній Польщі є тенденція починати цілу 

добу/період вже з «часу блиску» – з 1572 р. (рік смерті останнього 

спадкового короля), див.: Augustyniak Urszula. Historia Polski. 1572-

1795. – Warszawa, 2008. 
11 Ясно, що уживання «круглих» дат є певним спрощенням (заради 

опуклості), найбільш вірне воно для «ядра» світ-системи, а для пери-

ферійних країн і регіонів ці рамки, як уже йшлося, дещо зсуваються. 
12 Власне, можна сприймати націотворення 2-го осьового часу за ще 

одне «змішання»-синтезу отих «чистих» античних форм 1-го – полісу 
та імперії. 
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і радянського дискурсів вивести той феномен за дужки річпос-

политського, цей «родовий знак», немов той пролісок, завжди 

вилазив з-під ідеологічної криги небуття
13

. Наразі ж маємо нову 
історіографічну ситуацію, коли проскрибована вітчизняна спад-

щина і штучно замовчуваний світовий досвід вже вповні засво-

єні сучасним поколінням українських істориків і все менше (як 
не в кількості – то у резонансі напевно) породжують вульгарні 

фанатично-неофітські реакції. Відтак, багаторічні очікування 

«нового синтезу» нині не виглядають на безпідставні (попри 

традиційні буркотання скептиків, що «доки сонце зійде, роса очі 
виїсть»). Розростання «острівців новочасності» та зростаючі 

можливості для всебічної зміни «кратності наближення»-різно-

масштабності в дослідженнях (Н. Дейвіс) чи для того «густого/ 
щільного опису» (К. Ґірц) добачить, зрештою, будь-який уваж-

ний спостерігач. Ці «кіборзькі імпланти» верифікованого знання 

й викликають оптимізм щодо оновленого проекту історіопи-

сання
14

. 
Ось і ця невеличка монографія є досвідом такої сенсоут-

ворюючої синтези. Вона задумувалася як відкрита і позбавлена 

штучно нав’язаних чужодержавними історіографіями архаїчних 
«закладок», які спрямовують інтерпретації у потрібне ідеоло-

гічне русло (часто вже «мертвих» ідеологій). 

Отже, почнемо з декількох попередніх зауважень. Вони 
стосуються термінів-назв, хронології і історії ідейних концептів 

(після історії понять 1960-х – 1970-х рр. без цих опцій дослід-

ження вже виглядає неповним). 

Річ Посполита (слов’янська калька латинського res 
publica – цікаво, що пізніша проросійська перекладацька тради-

ція, аби не акцентувати на цьому калькуванні та не пробуд-

жувати непотрібні алюзії, тлумачила античний вислів-термін 

                                                             
13 Див.: Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея ХVII-

XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – Київ, 1997 

(вже класична праця 1990-х рр.); Брехуненко В. Східна брама Європи. 

Козацька Україна в середини ХVII-XVIII ст. – Київ, 2014 (чи не 

остання, за часом, синтеза історії Козаччини). 
14 Метафора «кіборга» у сучасній гуманітаристиці широко присутня з 
часів «Маніфесту кіборгів» (1985) американки Донни Гаравей. 
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іншими словами – «справа народу») постала як один з парти-

кулярних універсалістських проектів (термінологія А. Дж. Тойн-

бі). Відтак, це була чергова «відповідь» на «виклик» побудови 
ідеальної (або найближчої до ідеалу) держави, у характерних 

для ренесансної політичної теорії шатах «мішаного ладу» – кок-

тейлю античних монархії-аристократії-демократії з додаванням 
месіанства середньовічно-християнського «Граду / Царства / 

спільноти-Народу Божого» (на Небі і на Землі).  

Постання річпосполитського проекту окреслюють ще й 

як Шляхетську революцію. Цей термін виник під впливом поль-

ського (польсько-американського) історика Анджея Сулими-

Камінського (р. н. 1935), автора широкознаної праці «Historia 

Rzeczypospolitej wielu narodów. 1505-1795» / «Історія Речі Пос-

политої як історія багатьох народів, 1505-1795» (Люблін, 2000 / 

укр. переклад Я. Стріхи – Київ, 2011). На її сторінках дослідник 

яскраво продемонстрував революційне значення «шляхетського 

руху екзекуційного» (екзекуція=виправлення права) для Речі 
Посполитої як державного проекту. Камінський також відзначав 

зв’язок цього процесу з рухом козацьким (Козацькою револю-

цією), який власне розквітнув, коли революційність шляхти 
пішла на спад. Вважаю також, що давній марксистський спосіб 

визначення революції за «рушійною силою» (шляхетська, ко-

зацька, буржуазна, пролетарська) має певну зручність як для су-

часного дослідника, так і пересічного читача. Зауважу зрештою, 

що шляхетська та козацька революції Речі Посполитої добре 

накладаються на «вікову тенденцію» Ф. Броделя для цілої 

Європи (=світу-економіки) – з умовними контрольними датами 
1507-1510, 1650 та 1733-1743 рр. (де від 1-ї з трьох до 2-ї дати 

панувало зростання, далі т. зв. «криза середини XVII ст.» і спад 

аж до 3-ї дати)
15

.  
Насамкінець зауважу, що термін Шляхетська революція, 

вживаний мною принаймні з 2007 р., досі не зазнавав фахових 

заперечень, відтак, маю право вважати його конвенційним («ре-

волюція» тут розуміється як певний модернізаційний цикл – від 

першопоштовху-вибуху до згасання). Підозрюю, що на руку 

                                                             
15 Див.: Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 
XV-XVIII ст. У 3-х т. – Т. 3: Час світу. – Київ, 1998. – С. 64-65. 
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йому в Україні спрацювало й те, що він добре корелюється з 

поняттям «шляхетського імперіалізму», уживаним ще М. Гру-

шевським. Хоча іноземцям та й фахівцям менш обізнаним з 
річпосполитською проблематикою, добачати цю опцію імпер-

ськості, універсалистськості та ідеальності в проекті Речі Пос-

политої часто-густо заважає задавнене упередження до «шляхет-

ської анархії», котра нібито слабко уживається із будь-якою кон-

структивною працею. 

Революційна шляхта (натхненна ідеями Ренесансу і 

Реформації) визначала вектор суспільного життя країни від 
Радомської конституції 1505 р. (знаменита «Nihil novi» / «Нічого 

нового» насправді означала революційне «нічого нового про нас 

без нас»
16

) аж до придушення рокошу М. Зебжидовського 1606-
1608 рр. Відтак, pacta conventa з виборними монархами (уперше 

підписані 1573 р.
17

), Люблінська унія 1569 р. з її ідеєю дво- чи 

полінаціональної державності, певна секуляризація суспільного 

життя
18

 з упорядкуванням привілеїв церкви і химерно-бароко-

вий антикізуючий сарматизм як «власний шлях» взірцевого 

                                                             
16 Тоді ж зрівняні в правах верхня (Сенат) і нижня (Посольська Ізба) 

палати парламенту Речі Посполитої, що фактично завершило устален-

ня парламентської системи держави. У сучасній українській історіо-

графії найбільш популярним є лічення «річпосполитського часу» з 

1569 р. – від Люблінської унії. Але, якщо враховувати Броделеві «по-

верхи часу» (короткий-середній-довгий/подія-кон’юнктура-структура), 

1569-й – то фокус «подієвого» поверху, а «структурний» поверх 
«довгого тривання» слід рахувати інакше – від виникнення-дозрівання 

самої ідеї – і тут 1505 р. є найбільш виразним маркером. 
17 До речі, як вважається, першопоштовх ідеї нових конституційних 

норм для нового виборного монарха даний на з’їзді волинських сена-

торів і шляхти в Луцьку 27.VII.1572 р., див.: Kronika za Zygmunta 

Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572 i inne dokumenty polityczne z 

czasów pierwszego bezkrólewia. Vol. 1. Od lipca 1572 do czerwca 1573 / 

Oprac. Krzysztof Koehler. – Kraków, 2016. – S. 16. 
18 Тут цікаво зауважити типологічну «світську» зміну в новій модер-

нізаційній революції, адже у попередньому столітті «гуситська рево-

люція» (термін уживаний чеським істориком Франтишком Шмагелем) 
за рушійну силу має ще релігійний, а не становий рух. 
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шляхтича (притягальний далеко поза Польщею) – то все здобут-

ки Шляхетської революції. 

Незавершеність «революційної програми» цієї столітньої 
революції покликала нову хвилю – Козацьку революцію (1648-

1709
19

), здійснювану «молодшими братами» шляхти – козака-

ми
20

. Вона розпочалася на тлі загальноєвропейської «кризи сере-

дини XVII ст.»
21

 на теренах, де магнати найбільше «обрізали» 

досягнення Шляхетської революції (не дали провести «екзеку-

цію прав», котра мислилася як повернення до ідеально-природ-

ного стану держави). І врешті-решт той процес вивів значну 
частину «краю революції» з-під влади річпосполитського уні-

версалістського проекту, аби стати каталізатором нового – 

Козацької України
22

.  

                                                             
19 Як і у випадку із Шляхетською революцією (1505-1608) верхня межа 

Козацької революції прив’язана до дати, коли закінчився розвиток-
зростання проекту і почався розвиток-деградація (і це не лише 

полтавська поразка 1709 р. генерації мазепинців, але і страта поляками 

1702 р. Данила Братковського – останнього волинського шляхетського 

політика, який вибрав бік Козацької революції, котра надалі «вироджу-

ється» в гайдамацький рух/селянську війну-жакерію). Скорочення ж 

кожної чергової «революційної епохи» за часом – то взагалі виразна 

тенденція як ранньомодерних, так і модерних революцій. 

Якщо шукати у нової революції своє «вершинне плато» (у Шля-

хетської революції, нагадаю, це був час між 1564/1573 і 1608 рр.), то у 

Козацької революції це буде відтінок від 1668 р. – коли «обидва береги 

Дніпра» солідарно виступили проти Андрусівського розполовинення 

України до 1709 р. – коли гетьман І. Мазепа не зміг збройно («през 
шаблю») здобути незалежність Гетьманщини. 
20 Делюмо писав, що фантастично різнобарвне ХVI ст. в усіх областях 

віддалялося від традиційних настанов, але так і не знайшло рівноваги. 

Не дивно, що наступне XVII ст. знане і з епітетами «залізний вік» і 

«бунтівне століття». 
21 Бродель висловлював цікаве міркування, що ісламський світ-еко-

номіка та Росія, як ще один регіональний світ-економіка, знаходилися 

поза межами тогочасної кризи європейського світу-економіки, відтак 

для прикордонної української спільноти спроба у кризовий час «під-

ключитися» до сусідніх альтернатив виглядає природно.  
22 Попри давність терміну «Україна» тлумачення «Україна-вітчизна» 
він получив якраз за часів Козацької революції. Гадаю, що формально 
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Остання ж козацько-українськими революціонерами ми-

слилася як «справжня й істинна Річ Посполита», спадкоємець-

відроджувач проекту «ідеальної держави»
23

. Зменшення масшта-

бу нового універсалістського проекту не повинно тут бентежити 

– то лише продовження попередньої тенденції, бо й Польсько-

Литовська Річ Посполита була вже меншою і не єдиною спадко-

ємицею християнського/латинського світу-імперії
24

.  

Та сама лінія розвитку позначилася і на соціальному 

«здрібнінні» революціонерів – зі шляхти у козаки (така «демо-

кратизація», як відомо, продовжуватиметься і надалі
25

). Зреш-

тою, емансипація/збільшення свободи – то, за Гегелем та філо-

                                                             
– то ідеологічна спадщина Зборівської угоди 1649 р., коли, аби не вжи-

вати термінів «Русь» чи «Русь Червона», які сприймалися – справді – 

«по Віслу», «Україна» – «по Стир» чи «по Случ» (по Стир – то включ-

но з Волинським і, можливо, Подільським воєводствами, а по Случ – 
без них, лише Київське, Брацлавське і Чернігівське) – стала прийнят-

ним для обох сторін конфлікту компромісом.  

До речі, здається, нововитлумачена «Україна» не єдиний тогочас-

ний «новороб». Були тоді охочі й виокремити-обрізати шляхетське 

українсько-білоруське Полісся – див. мапу Д. Цвікера замовлену 

Ю. Немиричем 1650 р. – на противагу козацько-степовій Україні. Утім, 

остання звитяжила і стала домінантою – це засвідчили і нові політико-

регіональні терміни-клони – Слобідська Україна, Мала Україна (так, 

1681 р. молдовські літописці окреслили екс-володіння Ю. Хмельниць-

кого між Дніпром і Дністром) та Ханська Україна. 
23 Шоню звертав увагу, що ХVII ст. в Європі – це час тріумфу держави 

середнього розміру над імперіями XVI ст., див.: Шоню Пьер. Цивили-
зация классической Европы [1630-1760]. – Москва-Екатеринбург, 2008 

(французький оригінал написаний 1965 р.). – С. 23-27. Поза цим проце-

сом лишилися периферійні, неповністю включені до світ-системи 

проекти (Росія, Туреччина). 
24 Свіжі міркування про пізньосередньовічний і ранньомодерний 

імперський досвід див.: Норкус Зенонас. Непроголошена імперія: Ве-

лике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології 

імперій. – Київ, 2016. 
25 Власне, саму Шляхетську революцію можна представити і як 

демократичний переворот у стані феодалів – революційна шляхта здо-

лала-розчинила середньовічну «феодальну драбину», зрівняла умовних 
герцогів-графів-баронів із будь-яким повноправним шляхтичем. 
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софами-утилітаристами, сенс історії (ймовірно – в основі цієї 

ідеї намагання європейської Реформації досягти загального, без 

усякого посередництва вивищення людини у справі богопізнан-

ня). А козаків, як не рахуй, було/стало в Україні сильно побіль-

ше, ніж усіх гамузом шляхтичів
26

. Власне, саму Шляхетську 

революцію можна представити і як демократичний переворот у 
стані феодалів – революційна шляхта здолала-розчинила серед-

ньовічну «феодальну драбину», зрівняла умовних герцогів-гра-

фів-баронів із будь-яким повноправним представником шляхет-

ської корпорації. 
Зрештою, участь українців у річпосполитському універ-

салістському проекті і здатність на його базі сформулювати свій 

власний (козацький) зробила їх вельми вправними помічниками 
у розбудові пізнішої Російської імперії

27
. Але, якщо для росіян 

вона і була «оригіналом» всякої імперіальності, то для їх україн-

ських співвітчизників – лише епігоном, який постійно порівню-

вався з іншими альтернативами (і може найбільше саме із Річчю 
Посполитою). Отже, якщо перші щиро любили імперське «отє-

чєство», то другі – радше утилітарно мирилися із ним. Тому й 

цензурні спроби російських «переможців» (які не допускали й 
думки про тимчасовість такого свого стану) представити істо-

                                                             
26 Мілітаризм козацького проекту не має нас бентежити – зростання 

модернізаційної ролі армії в класичній Європі 1600-1760 рр. – то за-

гальний процес. Як зауважував Шоню, це аж ніяк не був всуціль нега-

тивний чинник («Армія протистояла розбою, сприяла поширенню еле-

ментарної культури, посилювала згуртованість держав, ставала ви-
рішальним фактором технічного прогресу»). Про Прусію якраз тоді 

почали казати, що то Армія у якої є Держава (див. також свіжі мір-

кування про «порохові імперії»). 
27 Випадок Австрійської імперії, до якої також входили частинки 

України, є менш показовим – імперія тут будувалася не на такому 

«сирому корені» як в Росії (всі розмови про «Москву – 3-й Рим» та 

візантійський спадок росіян на тлі реальної прецедентної традиції 

Священної Римської імперії німецької нації виглядають блякло-спеку-

лятивно) та й знана «клаптиковість» австрійського проекту, який кон-

сервував локальні культурно-політичні світи у дусі середньовічної роз-

дробленості, не вимагала від українців «російського» рівня розчинення 
в «імперськості». 
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ричних конкурентів – Велике князівство Литовське, Королівство 

Польське, Річ Посполиту обох народів, Козацьку Україну, Крим-

ський ханат еtc як fail states / недієздатні держави ніколи не були 
сприйняті в Україні щиро і остаточно. 

У принципі, можна говорити навіть про Царську (імпера-

торську) революцію/контрреволюцію
28

. Адже, царі-монархи, 
теж «стан» суспільства, хоч така «рушійна сила» революції – з 

точки зору розширення соціальної бази – виглядає радше контр-

революційно – але доба Відродження, за Делюмо, «полюбляла 

обхідні шляхи».  
Отже, царська (імператорська) революція/контрреволю-

ція розпочалася т. зв. Петровськими реформами (тобто десь з 

1690-х рр.)
29

, увінчана потьомкінською утопією Катерини ІІ, 

                                                             
28 Неоригінально вважаю революції і контрреволюції процесами типо-
логічно схожими. А з точки зору Ренесансу/2-го осьового часу – тут 

маємо змагання між республікансько-демократичною і монаршо-абсо-

лютистською модернізаційними програмами. Отже, не варто помиля-

тися на рахунок «тріади» – тут ми маємо справу не з тезою-антитезою-

синтезом, а з дилемою – дві каскадні «демократичні» революції (шля-

хетська і козацька) проти «самодержавного абсолютизму» контррево-

люції (царської). Досить ймовірним є й припущення, що демократична 

тенденція горує тоді у центрі-ядрі світ-системи, а абсолютизм перема-

гає на периферії. Думаю, що й ті, хто не вважає європейський (теоре-

тичний) абсолютизм з російським самодержавством тотожними яви-

щами, мовляв, у Франції – то складний баланс, а в Росії – неприкритий 

азійський деспотизм, йде шляхом «витискання» проекту царів на 
маргінес. Мені здається, що ранньомодерний абсолютизм – то завжди 

ставка наздоганяючого (відтак, ставка волюнтаристська!). 

Зрештою, погляд на московське самодержавство як на «революцію 

згори» не новий, див.: Мак-Нил У. Восхождение Запада: История 

человеческого сообщества. – Киев; Москва, 2004 (першодрук Чиказь-

кого ун-ту 1963 р.). – С. 754 (автор писав, що дії Івана Грозного якраз 

дуже схожі на «соціальну революцію згори»). 
29 Не наполягаю саме на цій точці відліку. Ось британець Джефрі 

Хоскінг (історик, щоправда, вельми поверховий) вважає, що відмова 

від загальноєвропейського шляху «винайдення традиції» і творення 

модерної нації (котрий у XVI ст. мав у росіян усі умови для розвитку) 
відбулася в Росії у середині ХVII ст. – в зв’язку з церковним розколом 
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дійшла до повного вичерпання Ancien Régime/Старого Порядку, 

як історичного тренду, у 1856 р. – із поразкою Російської імперії 

у Кримській війні
30

 (Бродель акцентував на довгому ХVI ст. Єв-

ропи і численним польським історикам воно взагалі уявляється 

«золотим», Яковенко – на довгому ХVIІ ст. України, гадаю, що і 

довге ХVIII ст. Росії – то теж зручна історична модель). Я не є 
фанатом слова революція (оскільки, за ранньомодерних часів це 

слово – ще цілком неамбітний синонім «реформи-перетворен-

ня», досліднику-ранньомодернику важко утриматись від іронії 

щодо велично-демонічних звучань, приданих «революції» вже 
Модерном), але тут мені зручно через нього підкреслити спіль-

ний модернізаційний і структуруючий потенціал – із осібними 

проектами майбутнього – всієї тріади революцій (шляхетська – 
козацька – царська). Він важливий для розуміння українського (і 

не лише українського) Раннього Модерну в цілому. 

Царська ініціатива стала прийнятною альтернативою для 

річпосполитських олігархів-магнатів (її підперла ще й амбітна 
києво-могилянська церква «оновленого православ’я») і гамів-

ною сорочкою для шляхетських і козацьких борців за свободу-

емансипацію (в т. ч. національну). Утім, відчуття неміцності 
російського імперського режиму на екс-річпосполитських тере-

нах (а особливо в екс-революційних центрах – Польщі і Україні) 

було постійним клопотом для царизму (аж до його скону). 
 

                                                             
і відщепленням старообрядців, див.: Хоскинг Дж. Россия: народ и 

империя (1552-1917). – Смоленск, 2001. – С. 11. 
30 Вершинне плато цієї революції – 1768-1825 рр. (від розпуску Комісії 
з укладання Нового Уложення до декабристів). 



 

Розділ 1.  

Загальні зауваження про ранньомодерну Україну:  

екологія і економіка – природна Реконкіста і інтеграція до 

Світ-Системи 

 

1.1. Клімат і демографія. Земля, вода і стихійні лиха 
Переходячи до конкретних замальовок річпосполитсько-

го досвіду України, почнемо тривіально – з природних умов та 

економічного базису. Щодо першого, то є чимало вказівок, що 

крах золотоординського світу багато в чому мав екологічну 
природу. Похолодання (малий льодовиковий період) – у 1400-

1800 рр. (є ширша хронологія – 1300-1850 рр., є й вужчі – 

окремо ХІV-XV і ХVII-XVIII ст.) температура на планеті взагалі 
була на 2-3

0
 нижче сучасної – на теренах України гукнулося 

украй холодними зимами
1
 та нестабільною погодою влітку 

                                                             
1 Що таке тогочасна холодна зима можемо судити за ось таким 

фактом: у березні 1748 р. у Келебердянській сотні Полтавського полку 

замерзло – 2 людини та 86 коней, 1 733 голови великої рогатої худоби і 

16 287 овець, див.: Пархоменко В. «Стужа» в Малороссии в марте 

1748 р. // Киевская Старина. – 1905. – № 9. – С. 115. Для турецьких 

коней – трофеїв війни 1735-1739 рр. – у Миргородському полку у 

1740-х рр. прийшлося будувати зимові стайні, бо під відкритим небом 

тварини не виживали, див.: НБУВ. ІР. – Ф. ІІ. – Спр. 2012. – Арк. 542-

549зв. У 1773/1774 рр. у Кременчуці Дніпро був скутий кригою від 

6 (17) листопада до 18 лютого (1 березня), див.: Гільденштедт Йоган-

Антон. Подорож Єлісаветградською провінцією 1774 року / упор. 

А. В. Пивовар. – Київ, 2005. – С. 12. 
Між іншим, один з температурних мінімумів цього періоду припав 

на 1650 р. – часи Козацької революції в Україні. Отже, екологічний 

чинник тієї революції також слід мати на увазі. Про вплив похоло-

дання 1640-х – 1650-х рр. на історичні події див.: Parker Geoffrey. 

Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth 

Century. – New Haven, 2013. 

Утім, не завжди у холодах був винний саме малий льодовиковий 

період (є кілька версій його причин). Так, у холоді і голоді 1601-

1603 рр. (коли на санях можна було замерзлим берегом Чорного моря 

до Константинополя їздити) добачають слід виверження вулкана 

Вайнапутіна в Перу, яке відбулося 19 лютого – 6/15 березня 1600 р. У 
зиму 1620/1621 р. Босфор також замерз – так що з Європи до Азії 
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(засухи або, навпаки, затяжні дощі), хоча ХVI ст. – на загаль-

ному кліматичному тлі періоду – було кращим. Перед тим, нага-

даю, 800-1300 рр. трапився теплий період (кліматичний опти-

мум) увінчаний заможним і амбітним ХIII ст. Останнє дало чи-

мало підстав вважати його предтечею ХVI ст. – точки відліку 

історії глобальної економіки і світ-системи. 
Кількість місцевого населення протягом ХІV-ХV ст. 

явно зменшується (тут ще спадок «Чорної смерті»-чуми 1346-

1353 рр. міг мати значення). Здається, воно навіть витискається 

з колишнього києво- і дніпроцентричного ядра-гінтерланду до 
маргінальних зон-укриттів (Підгір’я-Галичина, Покуття і Буко-

вина, Полісся, Крим)
2
.  

Зменшується середній вік (20-30 років). Але то показник 
з урахуванням дитячої смертності, війн, голоду і епідемій – при 

доброму розкладі, згадаймо Данте, і 35 років сприймалися лише 

як середина життя тодішньої людини. Утім те, що суспільство 

XIV ст. – то суспільство молоді більш ніж коли-небудь – це без-

перечно. І «розрив» з києворуською спадщиною та традиціями у 

сфері високої культури також можна ставити на карб оцим 

«короткоживучим».  
Зрештою, зменшується, ймовірно, навіть зріст людей (у 

середньому ≈160 см). Цікаво, що успішні завойовники – «зі 

степу» (монголи) і «з лісу» (литовці) окреслювалися як вищі на 
зріст від русинів. Отже, землеробська «хлібна дієта» на той час 

могла негативним чином позначатися на фізичних кондиціях 

населення. Відомо також, що більш «здоровий образ життя» 

кочовика (який регулярно міняє забруднене місце на чисте) 
уявлявся татарами як знак їх переваги перед осілими сусідами

3
. 

Господарські уклади також деградують – золотоордин-

ська степова урбанізація XIII-XIV ст. так узагалі зійшла нані-

                                                             
можна було ходити пішки. 
2 Це власне загальноєвропейська тенденція «важких часів» XIV-

XV ст., див.: Делюмо Ж. Вказ. праця. – С. 75-78 (у ХIV ст. населення 

Європи взагалі скоротилося на третину).  
3 Зрештою, і в дотатарський період «вершницька» культура сприйма-
лася за елітарну осілими українцями. 
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вець (навіть у Криму занепав столичний Старий Крим
4
). Підупа-

ло-зібгалося і первісно широко закроєне – від Дністра до Дніпра 

– сонцегербове Поділля. Мусили тікати – причому, почасти, у 
внутрішні райони України – італійці (генуезці та ін.)

5
. Грецька і 

вірменська діаспори втратили свої державні метрополії і стали 

на шлях інтеграції до місцевих соціумів
6
. Зникають згадки русь-

ких міських діаспор поза теренами Русі
7
. З’явилися свої «вічні 

втікачі» – цигани-роми (їх тоді приймали за вигнаних іслам-

ським нашестям вихідців з Візантії та Єгипту), вони найкраще 

почувалися поруч з румунами
8
 (у Речі Посполитій цигани най-

ліпше задомовилися на Підляшші).  

Може і назва «ухід» – вона не лише про тимчасовість 

промислового сезону, а й про реальний першоухід-втечу?
9
 

                                                             
4 Прийшов час гірської цитаделі Кирк-Ор (Чуфут-Кале), з якої лише 

згодом хани висунулися до ближнього Бахчи-Сараю. 
5 Потенціал генуезців в історії України дещо недооцінюється. Тож 

нагадаю, що 1293 р. вартість морської торговлі Генуї утричі перевищу-

вала прибутки королівського скарбу Франції.  

У ХVI ст. італійська громада ще помітна у Львові. Та й в інших 

частинах України зустріти італійців було не дивина – 1579 р. римський 

нунцій у Польщі Калігарі навіть включив їх у «суміш народів», з яких 

утворювалося козацтво. 
6 З українськими вірменами пов’язане таке цікаве місцеве культурне 

явище як література вірмено-кипчацькою мовою. А грецька культура в 

Україні традиційно уходила за «високу» (з цим пов’язане й українське 

слово «гречність»). І навіть Козацька революція мала своїх героїв 

грецького походження (наказний гетьман Остафій Астаматій, дипло-
мат Данило Грек/Олівеберг де Грекані та ін.). 
7 Маю на увазі вражаючий за масштабами діаспоризації «Список 

руських міст далеких і близьких» (1370-х – 1390-х рр.). 
8 У Молдові циганським походженням могли похизуватися навіть 

окремі воєводи-господарі, як ось Стефан Разван (1595). 
9 Д. Даймонд до передумов суспільного колапсу зараховує 1) ненав-

мисне руйнування екології (навколишнього середовища); 2) зміна 

клімату; 3) ворожі сусіди; 4) втрата дружніх сусідів (торгівельних 

партнерів); 5) відношення суспільства до навколишнього середовища 

(див.: Даймонд Джаред. Коллапс. Почему одни общества выживают, а 

другие умирают. – Москва, 2008). Пункти 2, 3 і 4 в ранньомодерній 
Україні виразно відчутні. Екологічні проблеми (зведення лісів, трудно-
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Зокрема, так виглядає відступ лівобережців ХV ст. з Путивля (у 

попередньому ХIV ст. сполучної ланки з поволзькими ордин-

ськими центрами – до Канева і Черкас)
10

. Не дивно, що на Русі 
1492 р. (початок 8-го тисячоліття від сотворіння світу) чекали на 

«кінець світу»
11

. 

Український Степ саме тоді стає Диким Полем
12

 (Чорний 
ліс «поглинув» надбузькі золотоординські центри, Запоріжжя-

Жовтий Очерет
13

 запанував над Ордо – ставкою Мамаєвого улу-

су, Лівобережжя усипали Дичини-Сівери
14

). Українці-русини 

                                                             
щі водопостачання і антисанітарія в містах) ранньомодерні українці 

також знали, але мали вони тоді ще локальне значення. 
10 Як тут не згадати свіжу картину анархічної історії в схожих зонах-

укриттях, див.: Скотт Джеймс С. Искусство быть неподвластным. 

Анархическая история Юго-Восточной Азии. – Москва, 2017 (першо-

друк – 2009 р.).  
11 На цей психологічний рубіж щойно звернув увагу адепт «незаходу-

центричної» історіографії (трохи крикливо-неофітський) – британець 

П. Франкопан (Peter Frankopan), див.: Франкопан Питер. Шелковый 

путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий. – Москва, 2017 (першо-

друк – 2015). Зрештою, через колумбове відкриття Америки, 1492 року 

«колір часу» у світі тоді таки змінився, а в Україні вперше почули про 

дніпровських козаків. 
12 Ширша ніж на інших відтінках Великого Кордону Європи «ней-

тральна смуга» в Україні пов’язана із здатністю кочовиків, які звичай-

но виходили в похід з трьома конями, рухати війська (особливо у не-

далеких виправах) у 2-3 рази швидше за будь-яку європейську армію. 
13 Жовтий Очерет – дослівний переклад татарського топоніму Сари-
камиш. 
14 З’являється система хвильового (сезонного) природно-господар-

ського домінування, коли квітень-жовтень тут панують українські ко-

заки (сіврюки-уходники), а листопад-березень татари-ногайці (чабан-

ські гурти), які не могли взимку вижити без доступу до осередків 

палива (дров-хмизу) – Чорного лісу, Самарської Товщі, Святогір’я 

Сіверського Дінця та «жовтого очерету» лівобережного Великого Лугу 

Запоріжжя (+мікроЗапоріжжям на Південному Бузі був район від 

порогів Мигії/Гарду до Балаклія у гирлі р. Чичиклія). Утім, система то 

була слабкорегулярна (нерідко рік чи й кілька років угіддя пустовали). 

Тому для кримців заперекопські дніпро-донські степи ще й правили за 
«курук» – заповідник-запасник на випадок надзвичайних обставин. 



21 

цієї історичної миті втрачають мореплавство
15

 (а це буде зовсім 

не на краще за доби Великих географічних відкриттів і поши-

рення товарної економіки) і, поза піратськими рейдами запо-
рожців

16
, вони повернулися на Чорне море лише в середині 

ХVIII ст.
17

.  

Зрештою, навіть річкове судноплавство ледь животіло – 
сухопутний караван загорував над човном

18
 (згодом навіть пере-

криття судноплавства млиновими греблями на менших річках не 

викликало помітного опору
19

). Епізод як Плано Карпіні 1245 р. у 

                                                             
Ось 1517 р. – під час голоду в Криму – сюди вийшли цілою Ордою. А 

1560 р. московський цар писав, що добре відомо, що кримці в середині 

літа і восени не можуть знайти на своєму півострові пашу для худоби – 

тому виходять за Перекоп і навіть за Дніпро під Чорний ліс ідуть 

(виникнення у 1550-х – 1570-х рр. Запоріжжя, зробила літньо-осінній 

маршрут Крим – Чорний ліс ризикованим і нерегулярним; Чорноліс-
городище знане за картою-врізкою Дніпра на мапі ВКЛ 1613 р. зникає, 

що дало шанси новим центрам-гніздам козацьким – Корсуню і 

Чигирину). 
15 Останній доступний тодішнім українцям значний морський порт – 

Білгород-Дністровський – турки захопили 1484 р. 
16 Непропорційно велике зацікавлення спостерігачів «морськими» под-

вигами козацтва дуже симптоматичне для тогочасної західної цивілі-

зації. 
17 Свіжі міркування про важливість моря (maritime – морського часу) 

для цивілізаційного розвитку див.: Пейн Линкольн. Море и цивили-

зация. Мировая история в свете развития судоходства. – Москва, 2017 

(англомовний першодрук 2013 р.). Там, зокрема, XVI-XVIII ст. звуться 
«класичною епохою мореплавства». Вужче див. також: Кінґ Чарльз. 

Історія Чорного моря. – Київ, 2011 (англомовний першодрук 2004 р.). 

Головний ісламський опонент християнської Європи – Туреччина – 

також славна своїм флотом. 
18 Вантажопідйомність чумацької мажі складала близько 60 пудів 

(960 кг) на пароволовий віз, найсильніші воли могли тягти і до 

90 пудів (1 440 кг). Четверикова мажа брала до 120 пудів (1 920 кг). Є 

дані, що чумаки використовували також шестирикові вози. Отже 

загалом – кілька возів досить легко заміняли за вантажопідйомністю 

тогочасне купецьке річкове судно (найпоширеніші на 2-8 тонн).  
19 Морштин 1647 р. віршував про загальнорічпосполитську диковинку 
– млин на українській р. Сейм в Батурині (аж на 37 кіл-колес). 
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Києві радять вибрати для мандрівки до двору монгольського 

хана руський критий возик-фургон (такий яким русини хутра 

перевозять; згодом – у козацькі часи – їх, зовсім по-корабель-

ному, «палубами» називали). То символ цілої нової суходільної 

трансконтинентальної системи сполучень – того чи не голов-

ного внеску монголів до цивілізації. Не варто легковажити і сан-
ний шлях (про його зручність говорить і те, що у ХVI – першій 

половині ХVIІ ст. зима лишалася традиційним часом сеймуван-

ня у Речі Посполитій
20

). 

Попри все це, маємо унікально значну роль ріки Дніпра 
в українській ранньомодерній історії

21
. Цю могутню річку 

українці навіть стали звати Славута або Слави гута
22

 – тобто, 

фактично, виробник слави. Це виглядає саме на своєрідну «ком-

пенсацію» за «відрізане» море (навіть слова «Берег», «побереж-

ники» – то в тогочасній Україні не морські, а річкові терміни
23

). 

Врешті-решт і Пороги (на Дніпрі та на Дністрі) – це місцеві 

герої-актори здебільшого саме ранньомодерного часу (вони 
рятують Київ від перспективи захоплення турецьким флотом 

бл. 1500 р., їх беруть під контроль запорожці, з проектами їх 

знесення – задля хлібного експорту до південної Європи – 
постійно носяться від ХVI ст.). Річка стає і символом кордону

24
. 

                                                             
20 Chorążyczewski Waldemar. Mróz, śnieg i polityka. Zima jako czas 

sejmowania w Polsce XVI – pierwszej połowie XVII wieku // Historia – 

klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna / Red. Piotr Oliński, 

Wojciech Piasek. – Toruń, 2018. – S. 61-78. 
21 Лише найзахідніша частина України мала свої «підключення» до ба-
сейну Вісли і домінантного для Польщі ринку Балтики. Тому, наприк-
лад, у Львові неважко було купити солоних балтійських оселедців, 

доправлених водою до сусіднього Буська на Західному Бузі.  
22 Пояснення-тлумачення з «Марсу савроматського» (Варшава, 1642) 

Самуеля Шимановського.  
23 Зрештою, ми і досі терміни «Правобережна» і «Лівобережна» 

Україна вживаємо за тим таки «річковим берегом». 
24 Як тут не згадати про колони на Сулі – знаки межі Сарматії 

(легенду про встановлення таких колон першим польським королем 

Болеславом Хоробрим під час походу на Київ 1018 р. спопуляризувала 

хроніка М. Кромера, уперше видана 1555 р.). С. Сарницький у своєму 
«Описі давньої і нової Польщі» (Краків, 1585) зрівняв їх із античними 
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Уривок про Дніпро і про чорно-білість річпосполитських морів25 

з віршу Яна-Анджея Морштина (1621-1693) «Ріки» («Rzeki»)  

зі збірки 1647 р. (вийшла друком лише 1874 р.) «Kanikuła albo Psia 

gwiazda», співаної, за автором,  

«на берегах Сейму і Сули, де Псьол і Ворскла течуть болотними 

водами і де кордон двох слов’янських народів»: 
Także Dniepr ukraiński, który 
częste łupy 
Aż z Stambułu odwoził w kozackie 
chałupy, 
Skąd i Sławutą rzeczon, że mu nie 
był srogi 
Bisurmaniec ni Krymczyk, ni 

straszne porogi, 
<…> 
Masz morza lubo Białe, co po 
długich biegach 
Holenderskie przy naszych stawia 
nawy brzegach; 
Lubo Czarne, którego choć 
Ordyńczyk broni, 

Naszéj jednak zdobyczą będzie, da 
Bóg, broni. 

Також Дніпро український, котрий 

часті лупи 

Аж з Стамбулу відвозив у козацькі 
халупи, 

Звідки і Славутою наречений, що його 

не лякав 

Ані Бусурманець, ані кримчак, ані 

страшні пороги, <…> 

Маєш моря або Біле26, що по довгих 

берегах,  

Голландські при наших берегах 

ставить кораблі; 

Або Чорне, котрого хоч Ординець 

боронить, 

Нашою, однак, буде здобиччю – дай 
Бог, зброї! 

                                                             
Геркулесовими стовпами Гібралтару (межа Стародавнього світу). 

Згодом ці надсульські колони красномовці прикрасили ще й трубами. 

Зокрема, М. Пашковський про них писав: «стовпи залізні з трубами 

мідними», що на подив бриніли, див.: Zadora. Traktat de offensive bello. 

– [Kraków?], 1613. (розділ VI, параграф ХІІІ). 

Навіть питні якості води великої річки сприяли місцевим. Як писав 
наприкінці XVI ст. Й. Верещинський: «Дніпрова вода сама [по собі] 

новим людям є нездорова» (отже, вимагає акліматизації). 
25 Шляхетська імперія – як і всі інші тутешні геополітичні потуги після 

готів Германаріха (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Росій-

ська імперія) – марила Балто-Чорноморським двомор’ям. До речі, 

назвати чорноморський корабель «Україна» (1784 р. він зробив свій 

перший рейс з Херсона) згодом спало на думку саме польсько-україн-

ському магнату – Проту Потоцькому (співзасновник польської Чорно-

морської торгової компанії, що почала діяти з 1782 р.). 
26 Біле море=Балтийське море. Поетична назва-метафора Морштина, 

вигадана явно заради протиставлення морю Чорному (біле-чорне, 
добре-зле). 
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Отже, природна Реконкіста – це великою мірою голов-

ний зміст і сенс історії України ранньомодерного періоду (при-

чому, свої програми відвоювання мали як русини, так і татари та 
ін.). Запит на Відродження (часто цілком намацальних руїн) – 

можна сказати – постійно стояв над душею тогочасного україн-

ця
27

. Щодо «душ» – то зауважимо, що навіть у релігійному жит-

ті маємо низку «відродженських» програм (вони добре вивчені 

на християнських рухах протестантів, православних і католиків 

на теренах Речі Посполитої, але ось і в Криму ісламізація з кінця 

ХV ст. набирала оберти
28

 – остаточно запанувала вона в цьому 
регіоні хіба з кінця ХVI ст.). 

Зрештою, повернімося до екології. І в підсумку мусимо 

прийняти, що екологічні умови були таки сприятливіші для 
лісової осілої півночі – саме вона у ХVI-XVIII ст. просувається 

на степовий кочовий південь
29

 (наступ цей мав не лише люд-

ський вимір – адже у XVІІ ст. на українських теренах вимер 

дикий бик-тур та й час тих, хто швидше бігав – дикого коня-
тарпана і антилопи-сайгака – вже спливав). 

Демографічні обрахунки для цього часу дають наступні 

цифри – 1500 р. 7,5 млн. мешканців Корони Польської + Вели-
кого князівства Литовського, 1650 р. – 11 млн., а 1771 р. – 12-

                                                             
27 Йєн Мортимер нещодавно звернув увагу на те, що людина «світу 

Заходу» у XIV ст. ще не знала, що таке суспільна історія і жила зану-

рена у вічнотриваюче сьогодення, у XVI ст. вона потроху починає ро-

зуміти минуле, а у XVIII ст. стала охоче уявляти і майбутнє, див. пара-

граф «Винахід майбутнього» у: Мортимер Я. Века перемен. События, 
люди, явления: какому столетию досталось больше всего? – Москва, 

2019 (першодрук 2014 р.). Тому тему «минулого» і в ранньомодерній 

Україні варто сприймати як «виклик часу». 
28 Ось 1517 р. кримський хан навіть писав московському князю, що 

мулли кажуть йому – повертати юних бранців гріх (адже тих, що «до 

16 років» автоматично навертали на іслам). 
29 Не варто сприймати цей процес у координатах одвічної війни Лісу і 

Степу (чи то свіжого «органічного колоніалізму» Майкла Ходарков-

ського, себто приреченості на наступ задля оборони землеробської 

зони). Часто тут просто маємо зсув домінанти у давньому симбіозі, 

який визначений самим зростанням населення – адже осілі заняття 
дозволяють прогодувати більшу кількість людей. 
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14 млн. (для 1650 р. – це 4 місце в Європі за людністю, без 

урахування Туреччини)
30

. З підрахунками українського населен-

ня через брак джерел все дуже складно – хіба, враховуючи факт 
слабшого заселення прикордоння, можна оперувати порядком 

цифр у 1-2 млн. жителів. 

Крім клімату, для України досить гостро стояли пробле-
ми пошестей

31
. Взагалі невелика щільність населення вважаєть-

ся фактором, який сприяє його здоров’ю (менше людей природі 

легше прогодувати і менше контактів – рідші шанси для епіде-

мії). Однак, зворотнім боком було, ймовірно, пізніше напрацю-
вання українцями достатнього рівня імунного опору певній 

хворобі (ось у Західній Європі остання велика епідемія чуми – 

то 1663-1684 рр., і ближчий до України Відень постраждав від 
неї 1679 р.

32
). 

Епідемічну небезпеку найчастіше приносила війна
33

. 

Будь-яка велика військова кампанія (котра виходила за умовно 

2-тижневий термін набігу) майже неминуче викликала спалах 
епідемій (і якщо чума – це відносно рідкісний гість, то дизенте-

                                                             
30 Обрахунки за: Augustyniak Urszula. Historia Polski. 1572-1795. – 

Warszawa, 2008. 
31 На медичний аспект світової історії щойно звернув увагу британ-

сько-американський історик Н. Фергюсон (Niall Ferguson), див.: 

Фергюсон Ніл. Цивілізація. Як Захід став успішним. – Київ, 2017 

(першодрук 2011 р.). Хоча, сюжет цей широко спопуляризував ще 

Вільям Мак-Ніл, див.: Мак-Нил У. Восхождение Запада: История 

человеческого сообщества. – Киев; Москва, 2004 (першодрук 1963 р.). 
– С. 741-743. 
32 Хоча, у кліматично ближчій Україні Південній Франції чума гостила 

ще у 1724 р., а на Мальті – 1813 р. У територіально недалекому 

Гданську був спалах 1709 р. (1709-1711 рр. від чуми страждала уся 

Балтика). 1711 р. постраждала і Братислава. Отже, «відставання», якщо 

і воно було, можна вважати тут порівняно незначним. Не виключаю, 

що «напрацювання імунітету» – то хибна ідея-пояснення і успіх бо-

ротьби з чумою (за П. Шоню) визначався державно-дисциплінарним 

контролем над ізоляцією хворих (тоді рідка щільність населення – то 

мінус). 
33 Наразі ще недосліджений вплив європейського масштабу епідемій 
1624-1625 і 1629-1630 рр. на знані «козацькі війни». 
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рія, яку тут звали червоною неміччю або червонкою – ось тради-

ційна «солдатська» хвороба): 1648 р. від чуми помер Максим 

Кривоніс, 1651 р. від дизентерії – Ярема Вишневецький (як 
результат – 1653 р. згадували, що пошесть уполовинила сили 

Б. Хмельницького порівняно із початковими кампаніями 1648-

1649 рр.). Про спустошення часів «турецької війни» від півден-
ної чуми 1739-1740 рр. в поселеннях і гарнізонах Нижнього По-

дніпров’я (від гирла р. Самари до Очакова) промовисті спомини 

лишив очевидець – віце-адмірал Яків Барш
34

. Ті самі пошесті 

нерідко блокували і торгівельні шляхи.  
Хіба вже з середини ХVIII ст. карантинна служба (ви-

никла у Венеції 1402 р.) та поширення гігієнічних знань стають 

більш-менш ефективними (тоді ж митниці обзаводяться лікаря-
ми, а до того хіба лазні для подорожніх можна вважати анти-

епідемічними заходами). І лише 1784 р. столичний академічний 

лікарський десант (на чолі з талановитим лікарем-вченим Дани-

лом Самойловичем) переходить від практики простого вичіку-
вання (поки само пройде) до активних антиепідемічних заходів і 

реально рятує від епідемії чуми Кременчук і Херсон. 

Суттєвою лишалася проблема сарани в Україні (здебіль-
шого Південної і Правобережної, хоча ось 1799 р. ці комахи 

сягнули і Чернігова). Про це специфічне українське лихо добре 

відомо ще з описів Боплана та малюнків Мюнца. А сарана 
1749 р. потрапила навіть на сторінки «Енеїди» І. Котлярев-

ського. 

 

1.2. Феодальний капіталізм:  
економіка України і Світ-Система 

У «вимірах економіки» Річ Посполита – це перший дер-

жавний лад на українських землях, який функціонував в умовах 
ранньмодерного «феодального капіталізму»

35
. Останній фунда-

                                                             
34 Див.: «Юрнал» вице-адмирала Я. С. Барша. Часть вторая. 1726-

1740 // Сборник гос. биб-ки им. Салтыкова-Щедрина. – Вып. 3. – 

Ленинград, 1955.  
35 Термін дослідника Ломбардії XVII ст. Луїджі Бульферетті (1935-

1988), який Іммануїл Валерстайн вважав за один з прийнятних для 
характеристики нової епохи, див.: Валлерстайн И. Мир-система Мо-
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ментально відрізнявся від класичного феодалізму середніх віків 

феноменом «примусової праці на ринок»
36

. Локальне (україн-

ське) суспільство уперше стало жити як частина світу-економіки 
і напрацьовані тоді рефлекси міцно засіли як на свідомому, так і 

несвідомо-рефлекторному рівнях його світосприйняття
37

. 

Так, уперше усталилися територіальні кордони України, 
котрі згодом змінювалися досить обмежено (і зазвичай тільки на 

фронтирно-степовому півдні і сході, які, таким чином, лише 

вступали до простору світу-економіки)
38

. Саме Люблін-1569 за-

безпечив міцність отої «зустрічі Русі з Руссю»
39

 і з цього часу 
можна говорити про стабільне ядро, про український «гінтер-

ланд» – за віссю Галичина-Наддніпрянщина
40

, Львів-Київ або 

Львів-Луцьк-Київ (у чомусь – це відродження кращих/уявних 
часів Галицько-Волинського князівства/Королівства Руського

41
). 

                                                             
дерна. – Т. І: Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европей-
ского мира-экономики в XVI веке. – Москва, 2015. – С. 108. 
36 Так само термін з лексикону І. Валерстайна, див.: Там само. – С. 107 

і наступні. 
37 Див. ще незасвоєну в Україні нову книжку з економічної географії 

Речі Посполитої ключового XVI ст.: Broda Krzysztof. Geografia 

gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku. – Białystok, 2016. – 880 s. 

(на матеріалах 3-х воєводств – краківського, ленчицького і плоцького). 
38 За Валерстайном, «національна держава» – типовий/форматний 

гравець за часів світу-економіки/світу-системи.  
39 Під «зустріччю Русі з Руссю» розумію новий синтез традицій 

галицько-волинської (екс-Королівства Руського) – вже щепленої Рене-

сансом (у польських варіаціях) і київської – остання із пам’яттю не 
лише про «давньоруську античність», а й про свіжу удільну традицію 

князівства Олельковичів, яку ще на початку ХVI ст. конструювали й 

під окремий ягелонський престол для майбутнього польського короля 

Сигізмунда І Старого. 
40 Колоритний «Лабіринт» (1625) Томи Євлевича з дніпровського Мо-

гилева закликає відродити (перестати сприймати за казку про міфічно-

го Залізного Вовка) саме спадок давніх Києва і Галича. 
41 Цікаво, що ідейний лідер волинської делегації на Люблінському 

сеймі 1569 р. Гаврило Бокій, покликався на «кроніки» і пробував 

обґрунтувати старим галицько-волинським кордоном передачу Короні 

Польській, разом з Волинню і Київщиною, південної Білорусі (Брест, 
Пінськ, Кобрин та ін.). 
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Звідси і відчута сучасниками потреба у новому географічно-

політичному терміні – спочатку з виокремленням із простору 

давньої Русі – за історично-юридичною традицію коронного 
краю (rex patronorum) – Русь Червона, Русь Біла; а згодом, і 

витвір з акцентом вже на сучасному (презентистському) «ново-

робі» – Україна
42

 – з цілком революційною легітимацією за 
правом сили («через шаблю здобуте право»)

43
. 

Величезні колонізаційні можливості – спільна риса ціло-

го простору Речі Посполитої (815 тис. км
2 

– майже 2,5 сучасних 

Німеччин) – на українських теренах були чи не найбільш 
виразні (згадаймо байки Меховіти про Поділля, що тече моло-

ком і медом та де, і дрючок, встромлений в землю, розквітає; 

або анекдоти, що за Любліном – вже Індія, а від Білої Церкви – 
«за Погребищем

44
» – «Новий Світ»-Америка

45
). Але досить 

                                                             
42 Спочатку термін «Україна» сприймався вужчим географічно – ось 
31.ІІІ.1593 р. сеймик Руського воєводства відносив до України лише 

«воєводства Київське, Подільське і Брацлавське», див.: Akta grodzkie i 

ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyń-

skiego we Lwowie. – T. XX: Lauda wiszeńskie 1572–1648 / wyd. A. Pro-

chaska. – Lwów, 1909. – S. 94. За цією традицією ще 1686 р. у своїй 

«Історичній реляції про Польщу» Гаспар де Танд визначає Україну як 

«нижню Волинь і нижнє Поділля» (причому, Переяслав на Дніпрі у 

нього також нижня Волинь). 

До певної міри полюблінська «Україна» заступила старий «ново-

роб» XIV-XV ст. – «Поділля» (тоді широке – від Дніпра до Дністра). 

Це добре відчув ще анекдот «Мудра Русь» зі збірки «Що нового…» 

(Краків?, 1650), де прямо мовиться про Русь «Подільську або Украї-
ну». Спокусливо думати, що заміна «Поділля» на «Україну» відбиває 

процес переходу від свідомості поліса/міста-держави a la давньоруська 

Гардарика (Поділ – це традиційна назва частини міста) до територіаль-

ної держави (Україна – частина країни). 
43 Попри існування давньоруського прецеденту терміну «Україна», 

немає жодних свідчень, що у річпосполитський період він сприймався 

як частина «києворуської спадщини». Отже, не варто екстраполювати 

у минуле ідеологічні концепти доби Модерну (ХІХ-ХХ ст.) щодо 

«одвічної/багатовікової тяглості». 
44 Дорогу далі пропонується спитати 1 квітня (тобто в День Сміху) «у 

скотарів на полю», див. анекдот «Дорога на Новий Світ» у збірці 
«Сакви» (друк після 1649 р.). 



29 

рідке населення (навіть загалом – десь 1:10 у відношенні до 

неукраїнської частини Речі Посполитої
46

) потребувало мотивації 

і соціальних гарантій
47

. «Анналіст» П. Шоню колоритно назвав 
українців («напівосілих козаків») швидше союзниками, чим під-

даними Речі Посполитої
48

.
 

Звідси екстремально-високий відсоток шляхетства-ли-

царства
49

, а також і міщанства з великою мірою аграрних чи 

                                                             
45 Американська асоціація тут дуже стійка. 1971 р. французький 

«анналіст» Шоню пожартував, що в Східній Європі до кінця ХVIII ст. 

лишалася своя Америка, до якої можна було на возі добратися, див.: 

Шоню П. Цивилизация Просвещения. – Екатеринбург, 2008. – С. 64. 
46 Тут варто пояснити позірно надмірні амбіції відносно малочисель-

них українців у загальнорічпосполитському проекті. Справа в тому, що 

«руська» ідентичність в Речі Посполитій обіймала східнослов’янське 

населення як України, так і Білорусі, та й західний кордон «Русі» ще 

тільки починав відсуватись від Вісли через полонізацію (і в такому 
складі русини – то, справді, 2-а, і за чисельністю співставна з 1-ю, 

«національна» група в державі). Для цілої річпосполитської Русі укра-

їнське прикордоння уходило за фокус народних зусиль – скидалося, 

що то нові Змієви вали (із вписанням 1620 р. до міського братства 

Війська Запорізького, Київ знову виглядав столицею руських богати-

рів, а Запоріжжя – богатирською заставою). Зрештою, мав значення і 

«темп зростання» – те що він в Україні був вищий за Польщу також 

могло викликати локальну гордість.  
47 Мак-Ніл, оповідаючи про утворення у ХVII ст. американської спіль-

ноти в англійських колоніях, зауважив, що, за відсутності дієвого зо-

внішнього контролю, «тенденція до встановлення у суспільстві рівно-

прав’я» дрімає «у надрах будь-якого суспільства, де населення невели-
ке, а землі вдосталь», див.: Мак-Нил У. Восхождение Запада. – С. 780.  
48 Шоню П. Цивилизация классической Европы. – С. 23. Асоціація 

козаків із варварами-федератами взагалі популярна у світовій історіо-

графії. Вже згаданий Дж. Скотт вважав їх частиною світу периферії, 

який відрізняється від центру гнучкістю і демонопольністю (економіка 

– багатоваріантна і без зернової домінанти, політика – розосереджена і 

дистанційована від держави, культура – на основі усної, а не письмової 

традиції), див.: Скотт Джеймс С. Искусство быть неподвластным. 

Анархическая история… 
49 Цікаво, що високий відсоток шляхти в Україні відчутно забезпе-

чувався значною «текучкою» і «анклавністю» кадрів, оскільки для 
шляхетської молоді цілої держави український кордон був своєрідною 
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радше аграрно-мілітарних міст-укріплень (близьких до формули 

«колективного феодала» – ось міщани Переяслава, за королів-

ським актом 1633 р., мали брати участь у посполитому рушенні 
шляхти)

50
. Звідси таки і поширеність екстраординарних монопо-

лій (як ось право складу, яке дозволяло диктувати ціни заїж-

джим купцям у ключових містах-метрополіях – Львові, Луцьку і 
Києві) і значне розповсюдження перехідних «станів» (слуги-

бояри, козаки, етнічний бізнес і т. д.), які також моделювали 

себе як причетні до «привілейованих»
51

. Плюс впровадження 

                                                             
«військовою школою», куди прибували на час і зі своїм спорядженням. 

Ця велика міра автономності від «місцевих» грала на те, що шляхет-

ство українці починали сприймати як чужий і радше просто союзний 

елемент, на противагу козакам, які лічились за своє і суто місцеве 

лицарство. Не на користь тут йшли і військово-логістичні пережитки 

долюблінської доби, зокрема зосередженість урядового кварцяного 
війська на захисті Західного Поділля і Галичини (з традиційним 

місцем збору армії в Глинянах – аж під Львовом). 
50 Наприкінці ХVI – на початку ХVII ст. у багатьох локаційних приві-

леях новозаснованим українським містам за єдину повинність їх міщан 

проголошується військова (прикордонна) служба. Часто-густо прикор-

донні міста взагалі не мають сіл (тільки хутори міщан), а отже і селян 

тут формально немає. Саме такі міщани масово покозачилися під час 

Козацької революції 1648-1709 рр., тому ще у середині ХVІІІ ст. у 

фіскальних описах міст Гетьманщини нерідко стверджується, що 

міщан у місті немає, лише деякі козаки-городяни «бавляться» промис-

лами і ремеслами (для Правобережної і Західної України другої 

половини ХVIІ – ХVIIІ ст. реальністю був загальнорічпосполитський 
занепад християнського міщанства, його витіснення євреями – яких 

Н. Дейвіс трактує як інший суспільний стан, див.: Дейвіс Н. Боже ігри-

ще. Історія Польщі / переклав з англ. П. Таращук. – Київ, 2008. – 

С. 235). Загалом, зростаюча присутність міста на селі – то ознака 

європейського Ренесансу (див.: Делюмо Ж. Вказ. праця. – С. 315), але в 

ранньомодерній Україні вона живилася не розбудовою великих міст, а 

мережею містечок-слобід та панських дворів-резиденцій. 
51 Перехідні (середні) стани і діаспори по всій Європі були чи не голов-

ними вигодонабувачами від «революції цін» (за період 1501/1510-

1601/1610 р. загальні ціни тут зросли на 200%, а на харчі – на 300%; 

хоча у ХІХ-ХХ ст. цей показник сягнув десятків тисяч %, то таки був 
ривок) – цього повсюдного розчинника феодальних скреп. Ці соціальні 
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цивілізаційних новинок (римське чи то західне цивільне право, 

ренесансна просвіта «сімох вільних мистецтв»
52

, книгодрук і 

вченість, європейський експорт речей і технологій).  
Навіть «експортовані» з внутрішніх районів Речі Поспо-

литої кріпаки (спосіб, який Валерстайн вважав особливо ефек-

тивним для запровадження кріпацьких практик на новоколонізо-

вані території Східної Європи) до середини ХVIII ст. мали змогу 

користуватись т. зв. «слободами» (багатолітнім – бувало і до 

30 років – звільненням від податків, іноді із перспективою стати 

міщанином)
53

, а по спливанні терміну останніх норовили пере-

бігти до нового власника на нову «слободу»
54

. Гадаю, навіть 

участь залежних селян у Козацькій революції середини ХVII ст. 

мала на меті досягнення-відновлення саме цього «стану слобо-

ди» (за яку тепер сплачено власною кров’ю). 

Не дивно, що, наприклад, панщина на українській Над-

дніпрянщині і з’являється вже аж у ХVII ст., і до початку – сере-

                                                             
групи вигравали і від нових цін – встановлених вже під себе, і від 

старих – розрахованих на нижчу платоспроможність оподаткованих, 

тому розбагатіли та почали захищати себе від непевностей ринку куп-

леними-вибореними політичними привілеями (у ХVI ст. шляхетство по 

всій Європі ще незамкнутий клас, його замикання-скам’яніння стає 

помітним вже аж у другій половині ХVII ст.). Причому, успішний 

досвід «боротьби» сприяв їх соціальному оптимізму (=вірі у власні 

сили) навпіл із звичкою до тривог нового світу-системи. Не дивно, що 

вони не лякались революцій. 
52 Цікаве зауваження, що постійне зростання писемності міщан у 

руських землях Речі Посполитої ХVI ст. співставне у межах цієї дер-
жави хіба з Прусією, див.: Florczak Zofia. Udział regionów w kształto-

waniu się piśmiennictwa Polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socio-

logii pisarstwa. – Wrocław-Warszawa, 1967. – S. 119. 
53 Мюнц ще 1781 р. замальовував під Чигирином, у Пикові та деінде 

стовпчики з кількома невийнятими кілками (кожний кілок позначав рік 

слободи, що ще лишалася поселенцям). 
54 Згадаймо нарікання М. Потоцького з кінця 1637 р., що старі осади 

Правобережжя стоять напівпорожні, а нові слободи Лівобережної Ук-

раїни переповнені новопоселенцями – живильним джерелом козацтва і 

«семінарією бунтів». Пам’ятаємо і стару слобожанську пісню «Зараз 

тая серед рая || Слобода обсіла. || Там тишина, там старшина || Не 
має к їм діла…».  
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дини ХVIII ст. вона не виходила за межу 2-х днів відробітку на 

тиждень
55

. Загалом, хлібний варіант «ресурсного прокляття» і 

«колоніального моноциклу» з його фільварками-помістями (ве-
ликими ринковоорієнтованими сільськогосподарськими підпри-

ємствами) та т. зв. 2-м виданням кріпацтва
56

 наступав тут по-

вільно. Остаточно запанував він в Україні вже аж у 2-й половині 
ХVIII ст.

57
 (підпертий російськими багнетами, а не річпосполит-

                                                             
55 На Галичині і Волині – цитаделях української шляхти – панщина 

була жорсткіша (пересічно ближча до 4 днів на тиждень), але й там 

знані значні «нефільваркові» анклави (як ось Карпати з їх вівчарями і 

опришками, Полісся – з лісовиками-поліщуками і болотниками-пінчу-

ками), а татарсько-турецькі напади-пустошення забезпечували і тут 

постійну реколонізацію значних просторів, що супроводжувалася ос-

лабленням визиску кріпаків. Зрештою, міграція на Поділля чи Над-

дніпрянщину, з їх ширшими колонізаційними можливостями і слаб-

шим панським визиском, не була чимось надзвичайно складним. Для 
цілої Речі Посполитої Н. Дейвіс подає таку модель – 1-а половина 

ХVI ст. – 1-2 дні панщини на тиждень, 2-а половина ХVІ ст. – 3-4 дні, а 

у ХVІІІ ст. – вже і 6, і 7, і навіть 8 днів. Практично останнє означало, 

що батько родини (подекуди із старшими синами) працював на пана 

більшу частину свого часу, а дружина і менші діти займалися власною 

селянською ділянкою сім’ї, див.: Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія 

Польщі. – С. 258. 
56 Н. Дейвіс уживає термін «неокріпацтво», див.: Там само. – С. 255. 
57 Плохій назвав запровадження кріпацтва на Лівобережній Україні 

1783 р. вже навіть не 2-м виданням кріпацтва (яке нарешті докроку-

вало ранньомодерною Східною Європою і сюди), а окремою «тре-

тьою хвилею закріпачення», див.: Плохій С. Брама Європи. Історія 
України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2016. – С. 187 

(англомовне першовидання – Нью-Йорк, 2015).  

Ця нова хвиля українського «кріпацтва» по-своєму обумовлена 

була черговим циклом зростання у цілому світі-економіці – за Валер-

стайном, від 1726 чи 1733 рр. господарка по всій Європі повільно 

пішла вгору, а після 1760/1763 розпочалося т. зв. велике прискорення 

ХVIII ст. (тривало до 1817 р.), див.: Валлерстайн И. Мир-система 

Модерна. – Т. ІІ: Меркантилизм и консолидация европейского мира-

экономики, 1600-1750. – Москва, 2016. – С. 297. Але для Речі Поспо-

литої, утім як і для вельми динамічної у середині ХVIII ст. Гетьманщи-

ни, це вже виявилося запізно. 
До речі, характерною є локальна доля загальноєвропейської «еко-
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сько-сарматськими шаблями
58

). Цікаво, що на той час припало і 

нове економічне явище – південноукраїнський варіант вибухо-

вих бумів фронтирів західного світу-економіки кінця ХVIII-
XIX ст.

59
, який живився і з річпосполитських ресурсів. 

                                                             
логічної революції» XVI-ХVIII ст. (полягала в ефективнішому вико-

ристанні лісів і поширенні практик раціонального землекористування), 

див.: Izdebski Аdam. Rewolucja ekologiczna w szesnastowiecznej Polsce? 

Przemiany przyrodnicze okresu wczesnej nowożytności na ziemiach 

polskich na tle europejskim // HISTORYKA. Studia Metodologiczne. – 

T. 46. – Kraków, 2016. – S. 25-43. На цьому фронті, саме з середини 

ХVIII ст. в Україні таки відчутний якісний злам (ось і ліси на річпоспо-

литських теренах Правобережної України докладно описала-обраху-

вала люстрація 1789 р., а Гільденштедт у Єлісаветградській провінції 

1774 р. пропонував надавати у розпорядження лісничих для потреб 

лісорозведення 1 робітника від кожного поселення). 
58 Навпаки, у Речі Посполитій тоді вже починалися антикріпацькі 

процеси. Ось впливовий західноукраїнсько-східнопольський магнат і 

майбутній канцлер (1764-1767) Анджей-Єронім-Францішек Замой-

ський (1716-1792) з 1760 р. скасував кріпацтво у своїх маєтках (замінив 

панщину чиншем) і цей свій приклад пропагував на державному рівні. 
59 Див. свіжий нарис новозеландця Джеймса Белича «Розквітаючий 

фронтир: бум і крах в історії поселенських спільнот ХІХ ст.» в: 

Даймонд Джаред, Робинсон Джеймс. Естественные эксперименты в 

истории [сборник] / пер. А. Курышева. – Москва, 2018. Такий бум 

складався з трьох фаз – вибухове зростання, крах, порятунок експор-

том. Ось його стандартний алгоритм – 1) період підйому (5-15 років), 

що як мінімум подвоював за одне десятиліття населення розлогої нової 
зони освоєння (у «новоросійському випадку» 1764-1796 рр. це десь 

відтинок 1775-1790 рр., перше 10-ліття – 1764-1774 рр. – це лише під-

готовка до того ривка, який, власне, міг бути і не новоросійським, а 

запорізьким); ця зона розвитку імпортувала значно більше, чим екс-

портувала; ринки були динамічними і надзвичайно прибутковими, але 

локальними: переселенці забезпечували нових переселенців; відтак, 

2) раптово траплявся крах (у нашому випадку це час десь по смерті 

Потьомкіна 1791 р. і Катерини ІІ 1796 р.), темпи зростання уповільню-

ються в рази, а далі йде 3) доволі болісна відбудова на основі масового 

експорту сировини до центрів західного світу-економіки (у нашому 

випадку це чорноморська українська торгівля хлібом з Італією і Фран-
цією).  
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Перед тим – власне від ХVI ст. до 2-ї половини ХVIII ст. 

– «світовий ринок» мав українські землі радше за постачальника 

не збіжжя
60

, а «лісових товарів» (мед, деревина, поташ та ін.)
61

 і 
худоби

62
. Це галузі виробництва, де кріпаки малоефективні

63
.  

                                                             
Досить ймовірно, що і раніше – у 1630-х – 1640-х рр. на Над-

дніпрянщині ми маємо справу із таким самим фронтирним «вибуховим 

бумом» (чи то його 1-ю фазою зростання). Останній дав сили Козаць-

кій революції, яка призвела до економічного краху-спаду 1650-х рр. і 

болісної відбудови економіки 1660-х – 1680-х рр. – уже на основі 

експорту до Росії. 
60 Через труднощі з транспортуванням українське збіжжя ледь не до 

середини ХVIII ст. взагалі доволі масово перероблялося на горілку, яка 

вважалася значно більш зручним товаром для експортування, ще й за 

ціною у 2-4 рази дорожче за хліб (та й для споживання на місці – 

пропінація, право на виробництво та продаж алкогольних напоїв – то 

найжаданіша монополія по всій Східній Європі того часу). З 1684 р. 

знаємо спомин про «ідеальні часи» Б. Хмельницького (і навіть перед 

тим – «за ляхів»), який твердив, що основний прибуток козаки мали з 

виробництва горілки. У 1730-х рр. російський уряд навіть видавав 

укази, які забороняли переробляти на алкоголь понад третину місце-

вого врожаю, щоб хліба вистачило на армію, зосереджену на Лівобе-
режній Україні для ведення «турецьких» війн. 
61 Характерно, що С. Кльонович в «Роксоланії» (1584) починає оповідь 

про країну з «Про ліси та звичаї різні русів» (взагалі-то в оригіналі 

рутенців, «руси» – то форма мила перекладачеві), далі цікава тріада – 

випаси-ниви-ліси (про «ліси», хоч і на 3-му місті, але не 2 рядочки, а 

чотири, втім як «ниви» все одно зовсім не на 1-му місті). 
Музи, співайте про русів, про випаси їх благодатні 
Й села, що щастя знайшли в цій життєдайній землі. 
Ниви, багаті дарами Церери, оспівуйте нині 
Й землю, що наших іще не обманула надій. 
Також про славні ліси розкажіть, геліконські богині, 

Блага в краю цім вони щедро дарують усім. 
Всюди меди дістають із дуплянок: на дубі верхів’я 
Вкрите жолуддям рясним, знизу, в дуплі, жовтий мед. 

Схоже описують Україну-Гетьманщину ще в середині ХVIII ст. – 

«Маючі щасливий клімат, Україна багата худобою, усілякими злака-

ми, медом і воском» (худоба і далі на 1-му місці!), див.: Альгаротти 

Франческо. Путешествие в Россию. – СПб., 2014. – Письмо 7. 13 ав-

густа 1739 г. Данциг. Готліб-Фрідріх-Вільгельм Юнкер у творі «Обсто-
ятельное описание состояния земель и народов между Днепром и 
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Доном и по этим рекам» (1737 р.; Рос. Держ. Б-ка, відділ рукописів, 

ф. Т-ва історії старожитностей російських, спр. 264, 3) до експортних 

товарів Гетьманщини відносив віск, мед, овчини, чорні смушки, шкірки 

білок, шкірки кроликів (невелика кількість), коровяче масло, горілку, 

прядиво-пеньку. Англієць Джон Белл (1691-1780), який відвідав Укра-
їну взимку 1737/1738 рр. зауважував, що «країна, звана звичайно Укра-

їною, а іноді і Малоросією [у автора =лівобережній Гетьманщині], 

горує серед більшої частини Європейських Земель достатком своїх па-

совищ і плідністю ґрунтів. Виробляє вона різні роди жита, лен, добру 

пеньку, і майже без всякого рільництва. Поля тут орють одним тільки 

конем [автор їхав з Глухова на Київ і бачив фактично лише Сіверщи-

ну]. Україна постачає Росії найбільш добрих верхових коней, неска-

занну кількість дрібної худоби і найкращих волів – таких, яких може 

немає на цілому світі. Ліси наповнені дичиною, а ріки рибою. Спаржей 

там настільки багато, що зараховують її до числа негідних трав», див.: 

Белевы путешествия через Россию в … Константинополь. – СПб., 
1776. – Ч. 3. – С. 200.  

Гільденштедт 1774 р. подає як місцевий експортний (до Сілезії і 

далі) набір товарів – рогату худобу, вовну, мед, віск і льон. Жоравський 

з Чуднова 1784 р. представив для Комісії Коронного Скарбу схожу 

аналітику щодо Правобережної України: місцеві товари – мед, віск, 

лій, шкіра худоби (переважно невичинена), деревина (сплав Дніпром), 

поташ, смола, селітра, трохи анісу та різноманітне збіжжя (воно – 

через малий збут – у значній частині на горілку переробляється), див.: 

Княжевич М. Проект поліпшення торговлі на Україні, 1784 р. // 

ЗНТШ. – Т. 18, кн. 4. – Львів, 1897. – С. 1-8. 

Цікаво і, що, попри рекламу чорноморських портів України 

останньої чверті ХVIII ст. як хлібних експортерів, перший корабель з 
Херсона до французького Тулону 1780 р. привіз вантаж солоної 

яловичини, див.: Кінґ Ч. Історія Чорного моря. – С. 191. Та й далі, 

певний час овеча вовна змагалася тут із зерном, а мед і віск вважалися 

перспективними вивізними товарами, див.: Там само. – С. 192. 
62 Столицю своєї «Роксоланії» Кльонович славить так: «Спершу про 

Львів, те священнеє місто, про звичаї русів, || Потім згадайте гладкі 

стада худоби без вад». Про річпосполитську торгівлю волами див.: 

Baszanowski Jan. Handel wołami w Polsce XVI-XVIII wieku. – Bytom, 

2017. – 310 s. З України нерідко гнали гурти на 1 тис. і більше волових 

голів. Українська степова порода (сіра/сива) була крупніша за поль-
ську (руду) – звичайна жива вага вола першої була 300-400 кг (1667 р. 
зафіксований «рекордсмен» на 628 кг), другої – 100-160 кг. Через землі 
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До речі, і оповідки про фантастичну урожайність злаків 

по всій Старій України – то казки. Насправді, з’явилися вони 

щодо теренів Поділля – лісостепової чорноземної смуги (від 
Кам’янця-Подільського до Черкас), де часто мав місце і ефект 

піднятої цілини (зовсім не вічний
64

; ще й витрачався він більше 

на військо, яке саме приходило до виробника, вибавляючи від 
усіляких клопотів з організацією експорту). А у найбільш за-

людненій лісовій Україні урожай мало відрізнявся від сусідніх 

країн (Білорусі, Польщі, Росії). Ось найбільш поширений тоді 

злак – жито – давав урожайність в межах між сам-3 і сам-6 (себ-
то до 5-6 центнерів на гектар, а сьогодні це нерідко і 28 ц/га). 

З корисних копалин – якщо не рахувати повсюдних 

дрібних гончарень-цегельнь-вапнярень та скляних гут – українці 
тривалий час скільки-небудь широко знали хіба прикарпатську 

сіль
65

 (зірка торсько-бахмутської солі тоді ще ледь сходила, а 

                                                             
Західної України йшов також і транзит ще крупнішої за українську 

молдовської худоби (у цій торгівлі ключове місце мали ярмарки 

Хотина). 
63 До речі, загальне місце міркувань часів Модерну про Україну як 

землю украй сприятливого для рільництва клімату для Раннього 

Модерну не слід сприймати як константу – загалом у 1590-1850 рр. в 

Україні, як і в Європі в цілому, були досить суворі зими (див. Ле Руа 

Ладюри Э. История климата с 1000 года. – Ленинград, 1971; Ле Руа 

Ладюрі Е. Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів. – 

Київ, 2009), а це зовсім не подарунок для хлібороба. Може тому укра-

їнське скотарство весь цей час надважлива галузь місцевої господарки, 

а пережитки кочової культури давалися взнаки тут протягом усього 
періоду XVI-XVIII ст.? 
64 Уявлення про безсистемність при піднятті степової цілини взагалі 

хибне – ось влітку 1639 р. коронний гетьман С. Конєцпольський писав 

про взірцеве нове господарство свого клієнта під Миргородом. Той 

мав кілька років високих врожаїв – п’ять років тому почав з жита, 

наступного року сіяв горох, 3-го – ячмінь, 4-го – облогом лежало 

(напевно, через козацьку війну 1638 р.), а ось 5-го – знову жито.  
65 1581 р. папському посланцю до Москви А. Поссевіно оповідали про 

особливий шик Дрогобича на Червоній Русі – тут для обряду хрещення 

дітей брали підсолену воду. «Польську» кам’яну сіль клали в овечих 

кошарах (вівці її постійно лизали) Єлісаветградської провінції 1774 р. 
(Гільденштедт) – як бачимо, чумацька «кримська» солончакова сіль їй 
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коломийську сіль навіть експортували до Московії). Плюс по-

ліські болотні залізні рудні
66

, а також селітроваріння
67

 у степо-

вій зоні. Усі такі викопні ресурси не мали значного експортного 
складника і так само не вимагали великих мас некваліфікованих 

робочих рук. 

Українське ткацтво (а текстильна промисловість – то 
провідна галузь для економіки домодерного типу) до масового 

будівництва у першій половині XVIII ст.
68

 по річках сукноваль-

них млинів-фалюш (фолюш/валюш, що виробляли грубововняні 

тканини
69

) і перших текстильних мануфактур XVIII ст.
70

 – то 

                                                             
не конкурент (ще й традиційний сезон кримського/нижньодніпров-

ського соляного промислу досить короткий – липень-серпень). Причо-

му, спочатку (див. договір польського короля з кримським ханом 

1540 р.) чорноморську сіль до Києва, Луцька та інших міст возили не 

з Криму, а з Качибеїва – майбутньої Одеси. 
66 Див. класичну працю: Федоренко П. К. Рудни Левобережной Укра-

ины в XVII-XVIII вв. – Москва, 1960. – 263 с. Про те, що основний 

контингент українських металургів походив з Правобережжя є цікаве 

свідчення 1782 р., коли лівобережні рудокопи повідомляли уряд, що їх 

предки «по большей части повыходили з области польской» (заохочені 

вольностями наданими за царським указом 10.ХІІ.1719 р.), див.: 

Пономарьов О. М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості 

України XVIII ст. – Львів, 1971. – С. 10. Станом на 1780-і рр. на Ліво-

бережжі доволі архаїчні українські болотні рудні програли конкурен-

цію російському експорту заліза, відтак, або закривалися, або перетво-

рювалися на прості млини. 
67 На жаль, не маємо загальної праці на цю тему – хіба ось розділ у 
вищезгаданій книжці Олексія Пономарьова. 
68 Можливо і раніше (просто у джерелах – то т. зв. млини із ступними 

колами чи ступними колами з фолюшами). 
69 Назва фолюш (folusz) свідчить, що то умовно «річпосполитська 

технологія». В українському млинарстві взагалі був сильний «поль-

ський транзит». Так, т. зв. лодейні (човнові) млини на Дніпрі, за Гіль-

денштедтом 1774 р., будують і продають «поляки». А ще у 1650-х рр. 

були польські нарікання на козацьких повстанців, що вони в походах 

на захід забирають з собою металеві деталі з млинів. 
70 До речі, перші такі проекти в Україні знані на Слобожанщині – 

Глушківська суконна мануфактура (1719-1727 рр.) під Білопіллям (тоді 
Путивльський уєзд). А на Гетьманщині 1751 р. гетьман К. Розумов-
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цілком локальний промисел, загалом неекспортний. Тоді екс-

портують льон, вовну, коноплі, а не тканини. 

Взагалі, найпоширенішим видом масових робіт у той час 
залишалося будівництво оборонних споруд. І тут, якраз, нееко-

номічний примус мав місце – але він, як і все пов’язане з вій-

ною, розглядався як загалом екстраординарна справа. 
Отже, культура вільнонайманої праці була поміж укра-

їнців сильна. Як тут не згадати знаний (за Ш. Окольським) пере-

лік «професій» повстанців 1637-1638 р. – могильники (селітро-

варники), будники (заготівельники поташу і смольчуга), чабани-
вівчарі, січкарі (косарі сіна для худоби і очерету-палива на зиму) 

і т. ін. Чималими прошарками населення України, які відчутно 

«вписалися» до «національного характеру», були також візники-
чумаки, рибалки-балакшиї і мисливці-болоховці і пасічники-сів-

рюки (свідомо подаю слов’янські і татарські назви цих фахів, бо 

вони вживалися повсюдно як взаємозамінні
71

). А російський 

академік з латвійської Риги – Й.-А. Гільденштедт – ще напри-
кінці ХVIII ст. писав про «український тип господарки» як 

чужий кріпацькій традиції. 

Структура оподаткування на прикладі Кременчуцької сотні 

Миргородського полку (за річний податковий цикл 1724/1725 рр. – з 
вересня 1724 р. по вересень 1725 р.) 

Зборщики звітували та відвозили до Глухова готівку тричі на рік – у 

цьому конкретному випадку: 25 січня 1725 р. за т. зв. вересневу 

третину – вересень-грудень 1724 р., 25 травня за січневу третину – 

січень-квітень 1725 р., та 23 вересня за травневу третину – травень-

серпень 1725 р.72. 

                                                             
ський виділив 1 тис. руб. голландцю фон-Акеру (купцю Яну ван Аке-

ру?) на облаштування у його маєтностях (під Батурином) суконної (і 

парусної) фабрики. Але центром виробництва сукна в імперії була 

Москва. Знаком успіху суконних мануфактур є зникання по україн-

ських містах наприкінці ХVIII ст. окремих цехових корпорацій ткачів. 
71 У тому що сіврюки – то квазиетнічна група, яка взяла ім’я від 

києворуських сіверян маю сумнів (у кращому випадку тут трапилося 

накладання давнього і нового смислів). 
72 НБУВ. ІР. – Ф. VIII. – Спр. 539. – Арк. 95-96, 242-242зв., 310.  
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N. B.: Зверніть увагу – статті прибутків тут здебільшого не зернові 

(так, Кременчуцька сотня мала значну частину піщаних ґрунтів, але 

тим не менш пропорції справляють враження). 

Назва податку 
Третина 1724/1725 податкового року 

Вереснева Січнева травнева 

До Військового Скарбу 

з вишинкованного вина 

покуховних* 

З козаків 27 руб. 

85 коп.; 

з посполитих 

26 руб. 80 коп. 

40 руб. 

80 коп. 

46 руб. 

5 коп. 

Скатного** від вина З посполитих 

3 руб. 75 коп. 

8 руб. 

20 коп. 

1 руб. 

70 коп. 

Від продажу дьогтю  З козаків 6 руб.; 

з посполитих 

15 руб. 

4 руб. 

80 коп. 

7 руб. 

80 коп. 

Скатного від дьогтю З посполитих 
7 руб. 

1 руб. 
75 коп. 

5 руб. 

На полковника з 

Перевозу 

Кременчуцького, що на 

річці Дніпро, з 

проїжджаючих від возів 

з усяким товаром 

1 966 руб. 

58 коп. 

182 руб. 

20 коп. 

1 143 руб. 

44 коп. 

На него ж полковника 

під час ярмарку 

покуховних [від 

шинкарів] 

19 руб. 85 коп. 26 руб. 

90 коп. 

21 руб. 

90 коп. 

-//- з виноградного 

[=кримського] вина  

1 руб. 20 коп. 50 коп.  

-//- скатного від 

вина 

10 руб. 13 руб. 1 руб. 

-//- від продажу 
вишинкованного 

дьогтю 

2 руб. 10 коп.  3 руб. 
15 коп. 

-//- скатного від дьогтю   25 коп. 

                                                             
* Кухва, куфа – велика бочка (≈37 відер). Покуховне – податок за 

продаж алкоголю на місці. 
** Скатне – податок на вивіз продукції. 
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Ярмаркового 

[=Торгового] від возів з 

усяким товаром 

4 руб. 24 коп. 2 руб. 

52 коп. 

1 руб. 

6 коп. 

На війта і на бурмістрів 

[з приїжджих возів на 

ярмарок] 

28 коп. 32 коп. 7 коп. 

Повідерного (на церкву 

помірного від відер) від 

вина 

68 коп. 30 коп. 33 коп. 

З млинів «вешняних» 6 руб. 50 коп.   

[На полковника] 

збиралося з бджіл по 

той [правий] бік Дніпра 

З козаків 76 руб. 

86 коп.; 

з монастирських 

7 руб. 20 коп.; 
з церковних 

7 руб. 32 коп.; 

з посполитих 

17 руб. 10 коп. 

  

[На полковника] не 

збиралося з бджіл на 

тому [правому] боці 

Дніпра 

З козаків 38 руб. 

70 коп.; 

з попівських і 

церковних 

3 руб. 48 коп.; 

з посполитих 

3 руб. 54 коп.;  

 109 руб. 

86 коп. 

З млинів вешняних 

[старшинських] 

Полковницьких 

2 руб.; 
сотницьких 

3 руб. 50 коп.; 

значкових 

[товаришів] 

50 коп.; 

попівських 

1 руб. 50 коп. 

  

З винокурених казанів З козацьких 

6 руб. 

  

Разом  2 265 руб. 

53 коп. 

281 руб. 

29 коп. 

1 341 руб. 

61 коп. 
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Особисто вільною була і перша, з часів варягів, велика 

група західних мігрантів в Україні – євреї
73

. У ХVI ст. багато їх 

прибуло-втекло на українські терени з Чехії, Австрії, Німеччи-
ни, Угорщини, Іспанії і Португалії. Громада Львова тоді увійш-

ла до п’ятірки найбільших єврейських міських громад Європи, 

утім на Наддніпрянщині євреї стають помітними пізніше (у 
Києві лише з 1619 р. фіксуються конфлікти через збільшення 

єврейських купців). Чимало чужинців-європейців занесених до-

лею на ранньомодерну Україну знаходили велику зручність для 

себе у наявності тут знайомих «міжнародних контактерів». 
Навряд чи число євреїв до 1648 р. вийшло за 10 % насе-

лення навіть на заході України
74

, але тоді вони, безперечно, ста-

ють 3-ю, за кількістю, етнічною групою країни – після українців 
і поляків (причому «відрив» поляків від євреїв не був значним, а 

на вузько Козацькій Україні – по волинську Стир та подільський 

Дністер – 2-е і 3-е місце було радше за тюркським і румунським 

елементами). До того ж, якщо перед тим єврейська людність 
мешкала лише під королівською протекцією у нечисленних ко-

ролівських містах, то з 1539 р. шляхта отримала привілей при-

ватного суду над євреями у своїх маєтностях – отже, мігранти 
отримали нову значну соціальну нішу – приватні міста і містеч-

ка. На ярмарках українсько-польського прикордоння (у Ярославі 

і Любліні) з середини XVI ст. відбувався Ваад – з’їзд-сейм 
євреїв «чотирьох земель» (Велика і Мала Польщі, Червона 

Русь/Галичина + Поділля і Волинь). 

Не в останню чергу і пережитки кочової культури – 

особливо відчутні у степовій Україні – спрацювали на своєрід-
ний дух волі і свободи

75
. Так – це певний парадокс, бо ордин-

                                                             
73 Див. тексти Якова Хонігсмана, Наталі Яковенко та Френка Сисина 

на сайті «История евреев Украины. История Холокоста»: 

http://holocaust-ukraine.net/ru/razdel_i.htm 
74 Галичина-Руське воєводство вважається українським ранньомодер-

ним регіоном з найбільшою щільністю єврейського населення. 
75 Зверніть увагу на опис показової самоліквідації власного господар-

ства гетьманом Тарасом Федоровичем (старшини татарського поход-

ження, героя повстання 1630 р.). 1635 р. (у Каневі?), коли козаки-
реєстровці відмовилися підтримати його повстанські плани, він «гет-
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ську спадщину люблять представляти в координатах деспотії і 

рабської покори, але ж на низовому рівні чи, за В. Трепавловим, 

рівні «атомізованих дрібних кочових колективів» – найбільш 
відпорному у плані виживання – світогляд кочовика плекав і 

певний егалітаризм – з практиками прямої/військової демокра-

тії, і навіть анархізм – із зацікавленням індивідуалізмом та 
особистістю

76
. Більш того – «варвари» (і не самі лише кочо-

вики!) та певне «занурення в анархію» взагалі вважаються кра-

щим – порівняно із суспільствами з жорсткими аристократич-

ними бар’єрами – ґрунтом для модернізації, зрозумілої як швид-
ке і рівномірне зростання рівня цивілізованого життя

77
. 

Не дивно, що ногайці, які виразніше за інших татар пере-

жили крах золотоординських ієрархій, з кінця ХVI ст. дають 
приклади прогресу егалітаризму – «чорний люд» (кара халк) тут 

все менше поважає аристократів-мурз
78

. До того ж нова супер-

                                                             
манство здал да двор свой зжег и животину побил и пчелы подрал» і 

втік із приятелями до степів Лівобережжя – на р. Самару (а згодом 

пішов на терени під московським контролем – Слобожанщину і Дон). 
76

 Охочі до субстантивізму (як методу економічної антропології, що 

акцентує на культурній обумовленості економіки) критикують засто-

сування вестернізованої понятійної системи координат до спільнот 

кочовиків, але такі змішані феномени, які маємо в ранньомодерній 

Україні, підштовхують більше до підходів формалізму (з його вірою в 

універсальну перекладальність економічних практик). Оскільки на 

річпосполитському просторі тон задавав все таки західний «натиск на 

Схід», саме до його соціокультурних практик мусили пристосовува-

тися і наявні кочові традиції. А на Заході XV ст. індивідуалізм стає 
новим цілком окресленим трендом, див.: Мортимер Я. Века перемен… 

(розділ про XV ст. параграф «Індивідуалізм»).  
77 Мак-Нил У. Восхождение Запада. – С. 852-853. Підозрюю, що 

«відкриття варварів» – це ранньомодерна предтеча «відкриття народу-

простолюду» за часів Модерну. В обох випадках йшлося про певну 

«культурну революцію». 
78 Російські інформатори писали: «улусных черных людей большие 

родства мурзам непослушны», «те улусные люди позабогатели и мурз 

не слушают, делают и ходят по своей воле, как хотят», «улусные люди 

мурз не слушают и ставят их ни во что», «а сильны мурзам улусные 

чорные богатые мужики и мурз они не слушают», див.: Посольская 
книга по связям России с Ногайской Ордой (1576 г.). – Москва, 2003. – 
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держава ісламського світу – Османська імперія – також давала 

приклади примату «особистих чеснот» над «родовими приві-

леями».  
Тому Михалон Литвин, автор першого ренесансного 

трактату про кримських татар (1550 р.), високо ставить «спра-

ведливість» їх суспільного ладу. Система «хан – карач-беї – ку-
рултай» взагалі в очах річпосполитського спостерігача не вигля-

дала аж такою відмінною від «король/великий князь – сенатори/ 

пани-рада – сейм/коло рицерське», тож швидкому і ефектив-

ному суду кримців можна було і позаздрити. 
Таким чином, ідея народу-війська – така важлива для 

модерної націобудови – мала у домодерних кочових практиках 

міцну точку опертя і противагу невійськовій (ринково-капіта-
лістичній) еліті – своєрідних колаборантів глобального світу-

економіки, які руйнували один із шанованих традиційних соці-

альних ліфтів. До речі, нове товарне хліборобство підривало 

«природну» войовничість (і реальну мобілізаційну кількість) 
знаті по обидва боки Великого Кордону – не лише польської/ 

християнської шляхти, а ось і турецьких/мусульманських помі-

щиків-тимаріотів з Балкан ХVII ст. Навіть більш осілі кримські 
татари втрачали хіть до війни (ледь не мільйонний мегаполіс 

Стамбулу охоче купував місцеве зерно і продукцію тваринницт-

ва) і хани мусили все більше покладатись на військові таланти 
своїх останніх кочовиків – ногайців

79
. Можна згадати і те, що 

звільнення від військових повинностей українських євреїв (ко-

лоритних агентів нового порядку) – було найбільшою претен-

зією до них з боку козацьких революціонерів. 
Зверну увагу й на те, що деякі господарчі заняття дарем-

но зазвичай виключають з кочової традиції. Ось, зокрема, ри-

                                                             
С. 76 (коментар В. Трепавлова, посилання на: РГАДА. ф. 127, оп. 1, 

1625 г., спр. 1, арк. 58, 61, 85, 86). 
79 Після розгрому 1595 р. румунським героєм Міхаєм Хоробрим 

турецької формації іррегулярної легкої кінноти (акінджи) і для турків 

татарсько-ногайська присутність на дунайському (угорському) фронті 

стала критично важливою. Цілком може бути, що українське Ліво-

бережжя так швидко посунуло в степ у першій половині ХVII ст. саме 
через пересування ногайців на нижній Дністер і Дунай. 
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бальство було досить популярне в українських напівосілих ко-

човиків ще з кипчацьких часів
80

. І запорізькі чайки – човни, пле-

тені з лози та покриті сиром’ятними шкірами – то ж типові для 
кочового світу каяки. З золотоординською спадщиною можна 

пов’язати (хоча, ясно, не винятково) і повагу до «людей дороги» 

– козачків-гінців, козаків-конвоїрів
81

, візників-чумаків та пором-
ників-лоцманів (ну, а про «шахрая» – колись автентичної назви 

запорізького митника, а нині синоніму афериста – жартують і 

досі). 

Утім, зображення старосвітської України як країни волі і 
свободи, хоч і приємна, але неповна картинка. Точнішим є 

порівняння українських реалій з екзистенційними «погранич-

ними станами» людини – з оприявненням крайнощів-екстрем
82

. 
Бо ж і невільницькі (рабські) практики, які вже зникали у 

«цивілізованому» світі Заходу
83

 (хоча і далі квітнули в його 

колоніях), серед українців були живі і більш-менш повсюдні 

(особливо від них потерпали жінки
84

). Не дивно, що, за Евлеєю 

                                                             
80 З ХІІІ ст. відомі кипчацькі домонгольські поховання, де традицій-

ного коня замінено на рибину, див.: Єльников М. Золотоординські часи 

на українських землях. – Київ, 2008. – С. 88. А Жильбера де Ланноа 

1421 р. татарський васал Вітовта у селищі на переправі в низов’ях 

Дніпра (Тавань?) також частував рибою. 
81 У Жаботинському і Кам’янському ключах 1784 р. з прибутків-інтрат 

виключалися «козаки, які використовуються для послуг і конвоїв», 

отже супровід на шляхах – то традиційне заняття козаків. 
82 Є цікавий анекдот зі збірки «З новинами торба кур’єрська, знайдена 

у Наливайків» (1645) – спомин про життя «на Україні в Кодаку». 
Оповідач визнає, що то «край дуже веселий, повітря здорове, вода со-

лодка», але сняться йому там страшні сни (про бій з дияволом, про пе-

ревертнів тощо). Дико-магічна Україна – земля порогу-межі – відчутно 

тисне на нерви умовній цивілізованій людині! 
83 Є версії, що то наслідок «постчумного» світу, який давав поріділому 

простолюду більші шанси на заробіток і добробут. 
84 До речі, попри традиційну вразливість жіноцтва щодо невільництва, 

українські ранньомодерні екстреми подарували історії і цілу низку 

нестандартних жіночих образів – султанш Роксолану і Хатідже Турхан 

(Надія з Поділля), рокових цариць Олену Глинську і Марину Мнішек; 

снайпершу-козачку з війська Я. Острянина 1638 р. та інших україн-
ських амазонок – жінок-войовниць; шерег шанованих козацьких воро-
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Челебі, у Криму середини ХVII ст. цілу українську невільницьку 

групу називали «копна» від коп/куп – багато (жінок-невільниць 

тут також часто звали просто «марія»). 29 % надходжень осман-
ської скарбниці від кримських портів у ХVI ст. давала торгівля 

рабами
85

. 

Так, тримати в неволі одновірця було вже моветоном (і 
вперше прямо заборонено на українських теренах свіжими 

Литовськими Статутами ХVI ст.
86

), але на Великому Кордоні 

Європи
87

 і чужовірців не бракувало. Проте, якраз сприйняття 

природності рабства, нехай і у варіанті регламентованого і 
частково обмеженого законодавчо кріпацтва, в Україні не знахо-

дило розуміння
88

. Від неволі/полону-рабства тут не був застра-

                                                             
жок; зрештою, описаних Бопланом наречених, які самі сватають собі 

чоловіків. 
85 Кінґ Ч. Історія Чорного моря. – C. 144 (посилання на: An Economic 

and Social History of the Ottoman Empire / Ed. by Halil Inalcik and Donald 

Quataert. – Cambridge, 1997. – Vol. I. – P. 283). 
86 Ідея загальнохристиянської солідарності у справі звільнення одно-

вірців вкорінюється, можливо, під італійським впливом (папський 

католицький Рим був у цьому послідовний). Зокрема, ще на початку 

ХV ст. генуезці брати Сенарега, які купили у татар маленьке укріп-

лення на нижньому Дніпрі (Леріки-Локум Ілліко, на місці Олешок), 

надавали допомогу-притулок християнам-втікачам з татарського поло-

ну – згодом цю функцію на цьому ж місці успадкує козацьке Запоріж-

жя. Зрештою, навіть Московське царство з 1551 р. почало практи-

кувати т. зв. «полоняничні дєньги» (податок на викуп християнських 
бранців-співвітчизників, регулярним він став уже з 1580-х рр. і 

збирався аж до 1679 р.). Утім, по той бік Великого Кордону ситуація 

була схожа, бо іслам також не вітав рабства одновірців. 
87 Термін Великий Кордон історики-ранньомодерники звичайно засто-

совують до смуги, що розмежовує християнську та ісламську циві-

лізації, але й ділянку кордону Речі Посполитої з Московією-Росією 

зручно вивчати у такій самій системі координат. До сучасного історіо-

графічного дискурсу України термін вже добре вписаний, див. зокре-

ма: Леп’явко С. Великий кордон Європи як фактор становлення укра-

їнського козацтва (XVI ст.). – Запоріжжя, 2001. 
88 Тут також ймовірний вплив ісламського права, яке джерелом раб-
ства вважало фактично лише військовий полон і не сприймало невіль-
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хований ніхто, але то тлумачили як попросту нещастя (порушен-

ня природного стану) і гадали, що людина завжди мусить шука-

ти шансу вийти на волю (повернутися до природного стану). Не 
сприймалося і спадкове рабство (патріархальне рабство-невіль-

ництво зазвичай передбачало звільнення рабів по смерті госпо-

даря). Можна навіть казати, що той хто змирявся із рабством – 
переставав бути українцем (чи, принаймні, пересувався у заті-

нок ненормальності-маргінальності)
89

. 

Мало значення й розташування ранньомодерної України 

на межі з локальними світами-економіками ще непідкореними 
європейським світом-економікою чи досить слабко інтегровани-

ми до нього. Мова про зону ісламської цивілізації (в її турецько-

татарських варіантах з фантастично містким ринком мегаполісу 
Стамбулу) та Московію-Росію – з її сибірським тилом

90
. Вряди-

годи це дозволяло компенсувати втрати від внутрішньоєвропей-

ських криз підключенням до сусідських економік (вони також 

традиційно поціновували передусім українську худобу і вироби 
зі шкіри; з рослин – льон, а не зерновий експорт)

91
. 

                                                             
ницький стан за вічний. Зрештою, рабів-військовополонених знає тоді 

навіть футуристична «Утопія» (1516) англійця Т. Мора. 
89 Думка О. Галенка, що козаки – то військові раби монголів, мені 

чужа. То явне пересмикування фактів – екстраполяція-поширення пат-

ріархально-невільницького статусу молоді («джура» у перекладі «раб», 

«домочадці» – слуги і молодші родичі – також залежні від господаря) 

на всю, справді по-своєму субалтерну (підлегло-служилу), спільноту 
(козаки назагал часто окреслювані як «юнаки», «молодці», але рабство 

повноправного козака – це завжди девіація-порушення норми). 
90 Зрештою, і Османська імперія, і Московське царство були і на 

ХVI ст. «відкриті» для європейського світу-економіки, але до ХVIII ст. 

це ще не була реальна взаємозалежність.  
91 Прикметно, що якраз напередодні Козацької революції середини 

ХVII ст. – з 1620-х рр. – у Речі Посполитій почався тривалий (аж до 

середини ХVIII ст.) спад прибутків від західного експорту (зерна – 

через Гданськ і худоби – через Вроцлав), див.: Валлерстайн И. Мир-

система Модерна. – Т. ІІ. – С. 157-161. Відтак, для України – цього 

«героїчного часу» її козацтва – значення торгівлі з Кримом і Туреччи-
ною (найкоротша траса зі Львова до турецьких володінь – над-
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Ось звіт про товари кримської торгівлі Полтавської полкової канце-

лярії за 1749 р.: «... В Крым отправляют скот рогатой и овцы, мехи 

лисьи, кошечи, заечи, бабаковые, тхоровые, сибирочьи [сибірка – різ-

новид білки] и белочьи, масло коровье, курительный табак. Ис Крыму 

в Россию привозима бывает – меть [=мідь] красная, сафьяны красные и 

желтые, выбойка, сукно габинное, ладон [=ладан], бумага хлопчатая, 

сок лимонной, лимонне яблоки, пшоно сорочинское [=рис], вино 

крымское, синей камень [=лазурит?], орехи волоски и весовые дроб-

ные, финиги, изюм, рошки [=рожки, цукрові стручки, бобові плоди 

рожкового дерева], винные ягоды [=інжир/фіга], мыло турецкое, наша-
тырь». Окрім цього ввозили коней і військове спорядження (рушниці, 

шаблі, сідла), але з 1749 р. російський уряд оголосив заборону на 

торгівлю такими товарами92. Баланс у цій торгівлі був переважно на 

користь Криму (лише стабільний хлібний експорт через новоросійські 

причорноморські порти з кінця ХVIII ст. змінив такий стан речей). 

Зрештою, саме турецько-татарський відступ-«ісход» та 

більша інтеграція Російської імперії до європейського світу-

економіки підірвала цей старий порядок
93

 і знищила «добру 
стару» ранньомодерну/річпосполитську Україну

94
. І навіть емі-

                                                             
дністровський Волоський шлях якраз 1642 р. названий Золотим), а 

також із Московією-Росією мало суттєво зрости. 
92 Тищенко М. Нариси історії торговлі Лівобережної України з Кримом 

у ХVIII ст. // Історично-географічний збірник. – Т. 2. – Київ, 1928. – 

С. 103. Про товарну структуру торгівлі цілої Речі Посполитої ХVI ст. 

див.: Rybarski Roman. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. 

Rozwój handlu i polityki handlowej. Tablice i materiały statystyczne. – 

Oświęcim, 2015. 
93 Бродель і Валерстайн наочно показали як з часом (починаючи з 

XV ст. і до ХІХ ст.) неухильно зростає розрив між центром (Західною 

Європою) і периферією (Східною Європою) в межах світу-економіки. 
94 Валерстайн вважав, що тривалий опір (із взоруванням на Західну 

Європу – центр світу-економіки, а не Східну Європу – його перифе-

рію) убезпечив Росію-Московію від колонізації – надав їй не перифе-

рійний, а напівпериферійний статус на кінець раннього модерну 

(Османською імперією він цікавиться менше, але зауважує її значну 

подібність до російського прикладу). Згодом – у 2-й половині ХVIII – 

на початку ХІХ ст. це навіть забезпечило ривок державної (імперської) 

потуги, коли регіональна «наддержава» стала основним агентом-посе-
редником світового економічного порядку (світ-системи) у «своєму» 
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грантські «релікти» старокозацького українства – мазепинці і 

запорожці – за останній прихисток мали Кримське ханство та 

Османську імперію. 
Плюс, нагадаємо, про звичайні прибутки з транзиту. Не 

секрет, що «східне» (географічно, власне, південне) купецтво 

весь цей час творить найзаможніші і найорганізованіші групи 
торгівців в Україні

95
. Звідси й слава традиційних для країни діа-

                                                             
регіоні (сюжет добре представлений Валерстайном не лише на росій-

ському прикладі, див.: Валлерстайн И. Мир-система Модерна. – Т. ІІІ: 

Вторая эпоха великой экспансии капиталистического мира-экономики, 

1730 – 1840-е годы. – Москва, 2016. – С. 160 і наступні).  

Але ціна цього вибору для московського суспільства була висока, 

бо – за конкуренції неекономічними методами – прийшлося жорстко 

згуртуватись навколо царя та його владної вертикалі. Українська диле-

ма, за такої теоретичної «рамки» – між колонією центра і колонією 
напівпериферії. І вибір на користь 1-го варіанту, зрештою, очевид-

ніший (тут ще можливе зростання зі збереженням самобутності плюс – 

доведено – добробут простолюду периферії був вищим, аніж на напів-

периферії, змореної програмою «наздогнати і перегнати»; у 2-му ж 

варіанті і стеля зростання нижча, і вимагає воно практично повної аси-

міляції). Отже, російська влада в Україні завжди трималася здебіль-

шого на прямому примусі й усуненні самої ідеї існування альтерна-

тиви (утім, не виключаю тут і пояснювальної моделі, за якою держави 

центру світу-економіки на середину/кінець ХVII та ціле XVIII ст. так 

«перенапружили» східноєвропейські колонії-периферії, що вони не 

проти були й сховатися, до часу, під парасольку напівпериферійних 

імперій, де колоніальні практики ще не набули досконалості). Про 
специфіку раннього російського колоніалізму див.: Ходарковский М. 

Степные рубежи России: как создавалась колониальная империя. 1500-

1800. – Москва, 2019. – 352 с. (хоча цікавий українцю кримський 

напрямок представлений тут вибірково). 
95 Це суттєво відрізняло Україну від Польщі, де Гданськ-Данциг і 

балтійські торгівельні інтереси були поза конкуренцією. Чорноморська 

зорієнтованість для українських теренів взагалі традиційна і далеко 

старша за Річ Посполиту та її візію економічного розвитку регіону. 

Цікаво, що і перша спроба «транснаціональної» бізнез-корпорації (гол-

ландської) у 1740 р. знайти собі постійного представника на Гетьман-

щині (полтавського купця Герасима Максимовича) вийшла з контори в 
Константинополі. 
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спор
96

 – вірмен, греків, караїмів і, почасти, євреїв
97

 (турки, тата-

ри і росіяни, замкнуті на свої імперсько-національні державні 

проекти, до кінця ХVIII ст. українцями, поза суто прикордонни-
ми територіями, сприймалися як немісцевий елемент – чужозем-

ці
98

). Поруч із діаспорними групами з Заходу – німців, італійців, 

поляків – усі вони творили той специфічний «інтернаціонал» 
українського бізнесу, який за модерних часів сильно пригальму-

вав націоналізацію буржуазії
99

. Світ ранньомодерного україн-

ського міста взагалі дуже мультикультурний і вряди-годи де-

монструє карколомні альянси та приклади співпраці. 
Тут варто зупинитись на орієнтальному цивілізаційному 

складнику буття України. Ясно, він мав головним чином іслам-

ську призму, хоча і не зводиться винятково до неї. Утім, 
конкуренція з цивілізацією Ісламу, то радше загальноєвропей-

ська, чим суто українська ранньомодерна тема (причому – це 

тема часто-густо якраз про рух європейців навздогін за Азією). 

Дійсно, люди великою мірою є тим, що вони їдять і носять
100

 (он 

                                                             
96 Вважається, що всяка «упорядкована громада» має більші шанси на 

збагачення. 
97 Як уже мовилося, у ХVI ст. суттєво зріс потік єврейських мігрантів з 

Заходу, а не Сходу. 
98 Хоча, щодо татар я не буду категоричний – їх роль помітна у ХVI ст. 

(коли спільна золотоординська спадщина була ще свіжа), у ХVII ст. 

траплялися яскраві періоди і анклави козацько-татарського союзу-

симбіозу (аж до проекту Ханської України), а з середини ХVIII ст. 

кримці почали робити досить успішні кроки, аби «підключитись» до 
українських шляхів у бік загальноєвропейської економіки (ось 1742 р. 

на татарську худобу вже чекав Вроцлав, а запорожці того часу ставали 

для Кримського ханату зручними торгівельними агентами). 
99 До речі, певний «антимеркантилізм» Речі Посполитої (сприяння не 

своїм, а чужоземним західноєвропейським купцям), аналізуючи ситу-

ації ще на середину ХVI ст., історики економіки відзначали давно, 

див.: Валлерстайн И. Мир-система Модерна. – Т. І. – С. 375, 397 

(посилання на поляка Маріана Маловіста). Отже, це також річпоспо-

литська спадщина України? 
100 Популярний афоризм про те, що «люди є тим, що вони читають» – 

дає в ранньомодерній Україні інший розклад, але він тоді усе таки 
більше про еліту (письменних). 
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і, нещодавно, Ніл Фергюсон у «Цивілізації» проспівав осанну 

переможним джинсам і кока-колі). А якраз одяг і кухня
101

 ран-

ньомодерних українців виглядають акцентовано орієнтальни-
ми

102
. Ще й садова культура (отой наш «садок вишневий коло 

хати») – а писано ж бо «будь-яка висока цивілізація розквітає в 

садах»
103

 – в Україну тривалий час плинула саме зі Сходу. Утім, 
чи такий статус «крайнього» (у-крайнього) – це «баласт» Укра-

їни, чи тут вона якраз «попереду Європи всієї» – то досить спір-

не питання (принаймні, мандрівникам-чужоземцям було часто 

тут комфортніше, ніж деінде). 
Відсутність паритету у торговому балансі України і сусі-

дів давала шанси на збереження і постійне відродження прямих 

грабіжницьких практик. Для кочових/напівкочових спільнот 
присутніх на українських теренах до кінця ХVIII ст. – це взагалі 

одна з природних і ефективних форм виживання (варіант редис-

трибуції-перерозподілення). Такі практики своєрідно вбудовува-

лись у структури усіх трьох світів-економік, що стикалися на 
рівнинах між Сяном і Доном, породжуючи найколоритніше 

місцеве явище – козацтво (татарське, російське і власне найпо-

тужніше – українське). Цікавим питанням є – чи відбиває 
зростаючу економічну перевагу Заходу явно більша і багатопла-

новіша історична роль в регіоні козаків-українців? 

Мізерія внутрішніх резервів України перед лицем викли-
ків Великого Кордону породжувала постійні заклики про допо-

                                                             
101 На жаль, попри свіжі зусилля О. Сокирка, староукраїнські мода і 

кухня – то ще дуже слабко опрацьовані теми. Чогось на кшталт – 
Ревель Жан-Франсуа. Кухня и культура: литературная история гастро-

номических вкусов от Античности до наших дней. Екатеринбург, 2004 

– в Україні не маємо. 
102 Цікаво, що навіть американські «харчові мігранти» – кукурудза та 

квасоля в Україні ХVIII ст. знані як турецька пшениця і турецькі боби 

відповідно (їх сюди волохи-молдовани занесли). Інший всім відомий 

рослинний мігрант – тютюн, до речі, також мав в українців смак 

східної (турецької) звички. 
103 Делюмо Ж. Вказ. праця. – С. 314. Траплялися вже і елементи зоо-

парку. Як пише Юнкер 1737 р., «багаті козаки» для власного задово-

лення тримають павичів і журавлів, а у полковника Г. Галагана в 
Прилуках він бачив чорних курей, схожих на персидських. 
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могу до «тилових» спільнот (з центрів «своєї» цивілізації). На-

дія, що «ми не самі» та «ми важливі для світу» живила не одне 

покоління українських borderlanderів-прикордонників, знижую-
чи тут звичайні «пороги ксенофобії» (згадаймо кар’єри сілезця 

Претвіца-Претвича, італійця Ганнібала – слугу-козака князів 

Острозьких, француза Боплана, численних гайдуків-угорців, 
драгун-німців і шкотів-шотландців з загонів королівського «чу-

жоземського автораменту» та приватних гвардій
104

). Папська 

вежа Кам’янця-Подільського, всуціль італізований проект Бару 

(навіть з назвою за родовими маєтностями королеви Бони в іта-
лійському Барі), численні менш знані оборонно-будівельні 

споруди архітекторів-італійців по всій України чи ось австрій-

ські імператорські прапори та інші знаки-інсигнії запорожців 
середини 1590-х рр. – робили присутність Заходу тут вельми 

опуклою (це, до речі, зафіксував перший друкований вчено-

латинський путівник по країні – С. Сарницького «Опис давньої і 

нової Польщі», 1585
105

). 

                                                             
104 Нерідко говорять про мілітарну революцію 1500-1800 рр. як склад-

ник «вивищення Заходу». Так ось Україна мала тут можливості черпа-

ти з першоджерел (а іспанський міністр ще 1559 р. заявив – «мистец-

тво війни тепер таке, що треба перевчатися щороку»). Власне, та рево-

люція і покінчила із давньою перевагою кочовиків у бою на відстані – 

вогнепальна зброя дозволяла значно менш підготовленим стрільцям 

(недаремно в Україні рушниці звали самопалами) належно опонувати 

лучникам (навчити яких зовсім не легко).  

Класична формула цієї революції (вогнепальна зброя+фортеці) зна-

на італійському спостерігачу з 1634 р.: «…поляки побудували по всьо-
му татарському кордону фортечки, що звуться паланками (palanche). 

Як тільки мешканці околичних поселень дізнаються про наступ татар, 

а вони завжди бувають про те повідомлені, навіть коли ті просто йдуть 

повз, то зі своїми пожитками уходять у ці фортечки, так що татари не 

лише не можуть полонити їх, але самі залишають на місці [вбитими] 

багатьох своїх же». Кримці кажуть: «король – усе вогонь», себто на 

землях Корони їх повсюдно зустрічають вогнепальною зброєю, відтак 

татари ладні вже забути туди дорогу», див.: Описание Чёрного моря и 

Татарии, составил доминиканец Эмиддио Дортелли Д'Асколи, префект 

Каффы, Татарии и проч. 1634 // ЗООИД. – Т. XXIV. – Одесса, 1902. – 

С. 116. 
105 Його українські фрагменти див.: Вирський Д. Річпосполитська істо-
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Українські реалії – коли свідомо, коли не зовсім – але 

«підганяли» під «західний» досвід. Ось, зокрема, запорожців ще 

з кінця ХVI ст. порівнювали з мальтійськими лицарями, а 
1622 р. М. Смотрицький у творі «Еленх» прямо допасував Маль-

ту до Запоріжжя (останнє є прикордонним щитом Речі Поспо-

литої так само як перша – щитом Італії)
106

. Взагалі, «козацький 
фортель» – у сенсі нестандартної адоптації-оптимізації чужого 

технологічного досвіду – то своєрідно український внесок до 

цивілізації. 

У свою чергу, по всій Європі Україна у цей час знахо-
дить «уболівальників», підживлює давні практики «хрестонос-

ного руху» (власне у новому варіанті «ліги націй»), стає «міжна-

родним» питанням (симптоматичні регулярні порівнювання ук-
раїнських діячів з загальноєвропейським героєм християнського 

спротиву – албанцем Скандербегом). Численні проекти коло-

нізації українських теренів – за рахунок ресурсів «внутрішніх» 

європейських країн (Німеччини, Франції, Голландії, Шотландії, 
Ірландії і т. д.) – не раз за період XVI-XVIII ст. спадали на думку 

багатьом інтелектуалам і спостерігачам-практикам, котрі пропо-

нували їх різним річпосполитським урядам та світовій громад-
ськості. 

Нерідко вже і на інших ділянках Великого Кордону по-

чинають сподіватися на допомогу українців (див. зокрема газет-
ні повідомлення-чутки 1638 р. про проект козацького флоту на 

іспанській службі проти Франції), подекуди, їх прямо беруть за 

приклад (згадай, гасло «Робімо як козаки!» повстання волоських 

                                                             
ріографія України (ХVI – середина ХVII ст.). – Київ, 2008. – Ч. І. – 

С. 175-214; Ч. ІІ (Додатки). – С. 41-118. 
106 «Бо запорізький вояк для славного Польського королівства супроти 

пограничного неприятеля – то так як мальтійський для Волоської 

[=Італійської] землі: стоїть в поважнім порядку і відважних кава-

лерів вітчині нашій дає». Я кажу «підігнав», бо раніші західні спосте-

рігачі акцентували на «міжнародності» Мальтійського Ордену і у їх 

порівнянні-прирівнянні тих ветеранів хрестоносного руху із запорож-

цями був наголос на образі «суміш народів» (більше християн загалом, 

чим представників своєї держави-нації). А ось українському попу-

ляризатору, як бачимо, йшлося про образ прикордонників-захисників 
країни-вітчизни. 
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сейменів 1655 р.). Зрештою, на повсюдну християнську солідар-

ність могли завжди розраховувати і звільнені бранці, які повер-

талися з «бусурманського» полону – часто дуже звивистими 
шляхами через цілу Європу (супутньо утверджуючи стійку сус-

пільну міфологію, що європейська співдружність країн – це 

простір свободи і волі, а світ ісламу – юдоль неволі). 



 



 

Розділ 2.  

«Тектонічне» ХV століття: знаки майбутнього  

 
ХV ст. в історіописанні України традиційно стоїть у затін-

ку (концепт трьох «темних віків» – ХIV-XVI ст. – і досі попу-

лярний). Утім, воно, з багатьох точок зору, є ключовим в історії 
нашої країни (а про цього століття роль як рубежу модерності 

вже йшлося). Це час глибинно-тектонічних зрушень на укра-

їнських теренах – доба накопичення структурно-системних пре-

цедентів просторової самоорганізації, які даватимуть згодом 
численні «точки опертя» для ранньо- і просто модерних проек-

тів України.  

Люди ХV ст., як уже йшлося, вже трохи призвичаїлися 
до зрушень клімату, які ніс Європі т. зв. «малий льодовиковий 

період» (1300-1850). Світ-економіка Старого світу (Євразія + 

Африка), яка почала з’являтися у ХІІІ ст. після походів Чингіс-

хана, але через вікові кліматичні зміни та чуму середини ХІV ст. 
зазнала дефрагментації на кілька регіональних світ-економік 

(християнський Захід, мусульманський Схід, Індія, Китай)
1
, зно-

ву подає ознаки «волі до життя». За лаври відновителя і майбут-
нього гегемона змагання йде між латинською Європою і Осма-

нами (власне, за монголів, синергію розвитку світ-системи за-

безпечували ресурси Китаю + мусульманського Сходу, тепер же 
йшлося передусім про ресурси Західної Європи та Близького 

Сходу). Ренесанс і Реконкіста – наслідки тієї цивілізаційної 

напруги (обидві не випадково з приставкою – ре-, =повторення). 

Старі середньовічні континентальні імперії, панства-
вотчини, засновані на приматі родового аристократизму («золо-

тий рід» Чингізидів, Гедиміновичі, Рюриковичі та ін.), почали 

поступатися т. зв. «пороховим імперіям» – з їх юридичною 
формулою опори права («держави загального блага»), більш де-

мократичною служилою шляхтою (в ідеалі взагалі кондотьєра-

ми/найманцями-професіоналами) та новою піхотою (гусити, 
яничари, гайдуки угорського короля Матяша Корвіна, ланд-

скнехти-драби) і артилерією, а також ідеалом ренесансного аб-

                                                             
1 Abu-Lughod, Janet L. Europa na peryferiach. Średniowieczny system-
świat w latach 1250-1350. – Kęty, 2012 (першодрук – 1991).  
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солютизму та цікавістю до націоналізму (останньому ще не 

вистачало модерних комунікативних засобів, аби стати масовим 

і посунути середньовічного лідера на полі єднання ширших 
спільнот – віру-релігію).  

Ситуація певної «переповненості» (аж до «технологічної 

вичерпності») ріднить ХV-е століття із просвітницьким ХVІІІ-м 
(1-е є межею-«осінню» середньовіччя, 2-е – раннього модерну). 

Тут та сама купа провіщень ривка наступного століття – гусит-

ський рух (провісник Реформації), Флорентійська унія церков 

1439 р., книгодрук Гутенберга, перші успіхи Ренесансу у Схід-
ній Європі та початок ери Великих географічних відкриттів, 

з’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 р., «першокозацьке» 

повстання Мухи 1490-1492 рр.
2
, епізод 1420-х – 1430-х рр. з 

великолитовським виходом до Чорного моря (з налагодженням 

досить масштабної хлібної торгівлі
3
), конфедерація малополь-

ської і руської (=червоноруської) шляхти 1439 р. задля знесення 

надужить в Короні Польській (що намножилися за молодих літ 
короля Владислава Варненчика), зрештою, Запоріжжя до Запо-

ріжжя – замок генуезців-братів Сенарега в Олешках з початку 

ХV ст. (він надавав притулок християнам-втікачам з татарського 
полону). 

Для українських земель важливою стала також своєрідна 

«міська революція» – на засадах німецького магдебурзького 

                                                             
2 Цікаво, що і давньоруський родовід дніпрового козацтва («черкас») 

уперше віднайдений у XV ст. – щоправда, тоді цих нових героїв виве-

ли не від княжих дружинників (як у XVІ-XVІІ ст.), а від степових 
союзників-федератів київських князів (у Московському літописному 

зводі 1479 або 1480 рр. є твердження, що черкаси – це інша/нова? наз-

ва чорних клобуків). 
3 Дніпрово-бузькі шляхи до моря увінчував великолитовський Дашів, 

майбутній Очаків (реліктом того часу, напевно, є згадка у описі Чер-

каського замку 1552 р. монополії мешканців Черкас на провіз човнами 

купецьких вантажів униз Дніпром). Дністровський сплав контролю-

вало Молдовське князівство (воно володіло портом Білгород-Дністров-

ського). Епізод з Качибеєм-Хаджибеєм (майбутньою Одесою), ймовір-

но, пов’язаний із захопленням протягом 1430-1434 рр. Західного По-

ділля Польською Короною – вона також забажала мати свій чорномор-
ський порт. 
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права та за взірцями італійських міст-республік (знаних як 

безпосередньо, так і через чорноморські колонії), а також чесь-

кої Праги (міста свіжої слави імперської столиці). Та револю-
ційна зміна різко підвищили автономію городян у тогочасному 

суспільстві. Львів утвердився у статусі головного «мегаполіса» 

України (особливо, із втратою для християнського світу гену-
езької Кафи 1475 р.

4
). Київ вітовтових часів замінив зруйновані 

Тимуром золотоординські Сарай і Азов як ключовий транзитний 

пункт торгівлі східними товарами
5
 (на жаль, дестабілізацію 2-ї 

третини ХV ст. – заколот Свидригайла і деградацію Великої/За-
волзької Орди цей тренд не пережив

6
), а за Олельковичів він ще 

й позбувся конкуренції Путивля (найближчого до ординських 

центрів південноруського міста
7
) і з прикордонного замку знов 

почав перетворюватися на «столичне місто» (на жаль, зміни ці 

також ще не стають незворотними – Олельковичів 1470 р. 

зігнали до білоруського Слуцька, спробу їх реваншу – т. зв. 

змову князів 1481 р. – викрили і задушили, а киян 1482 р. чекав 
новий татарський погром

8
). Взагалі, саме у ХV ст. давньорусь-

                                                             
4 Цікаво, що Львів став і осередком «чорноморського реваншизму». 

Ось 1497 р. у привілеї короля Яна-Ольбрахта для цього міста є допис 

про «якщо Кафа, Килія і Білгород повернуться під владу християн». 
5 Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914 / red. 

Halil Inalcik, Donald Quataert. – T. 1. – Warszawa, 2008. – S. 237. 
6 Цікаво, що самі кияни (за свідченням М. Груневега з 1580-х рр.) 

вважали причиною занепаду міста трохи раніший набіг Едигея 1416 р. 

– але справа таки в Великій Орді! 
7 Ясна річ, конкуренція Києву Путивля XIV ст. була скромною, але 

вона дозволила т. зв. «путивльській династії» претендувати тоді і на 

київський престол. Характерно, що і Сарайська (екс-Переяславська) 

православна єпископія у XIV ст. стала писатися Сарайською (Сар-

ською) і Подонською, що може свідчити про певне відновлення тоді 

давньоруського сіверянсько-тмутараканського колонізаційного прос-

тору, ключем до якого також ставав Путивль (утім, це не певно – 

Подонщина могла з’явитися у єпископській титулатурі і як свідчення 

формування Волго-Донського ядра-гінтерланду самої Золотої Орди). 
8 Утім, ідея Києва як удільної столиці не померла – ще 1496 р. 

обговорювалося питання надання міста-князівства «в уділ» королевичу 
Сигізмунду (майбутньому королю Сигізмунду І). 
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кий (і, ширше, давньорусько-візантійський, «греко-руський») 

«цивілізаційний» спадок переходить з живої практики із запасом 

саморозвитку до стану релікту – старовини (ледь не «античної», 
згадаймо спроби руських літописців ділити історію на «стару» 

та «нову» за рубіжним 1453 роком – датою падіння Константи-

нополя). 
Золота Орда так і не оправилася після погрому Залізного 

кульги із Самарканду у 1390-і рр. Якщо навіть Куликовську 

битву 1380 р. можна було тлумачити як війну улусів-регіонів 

імперії (Московія-«Орда Заліська» проти Орди Мамаєвої), то 
перемоги Тимура і першоногайця Едигея – це зовнішня поразка 

і банкротство цілого золотоординського простору-світу. Хан-

ська легітимність втрачає взірцевість, а татарські практики – 
привабливість імперського універсалізму. До того ж додався і 

примітний наслідок ісламізації Орди, який перетворював остан-

ню з самодостатньої суперсистеми (толерантної і синкретичної) 

на невиразну околицю мусульманського світу. 
Розбитий 1380 р. Мамаїв улус (Крим + причорноморські 

степи) протягом ХV ст. реваншувався як нове Кримське ханство 

Гіреїв (1502 р. на Сулі кримці, зрештою, добили Велику/Завол-
зьку Орду). Утім, визнання ханами Криму турецької зверхності 

1475 р. обмежило їх можливості як «відроджувача» повноцінно-

го (суверенного) золотоординського світу (згодом, з 1517 р., ще 
й ієрархія ісламських володарів вивищила турецького султана 

як захисника святих місць – Мекки і Медини, а цей «захист» 

поширювався і на будь-яких паломників до них
9
). 

Велике князівство Литовське, яке на Ворсклі 1399 р. 
спробувало перехопити ординську фортуну

10
, після Вітовта і 

                                                             
9 Згодом Росія копіюватиме цю практику – 1700 р. вона змусила турків 

визнати її статус «Хранителя Єрусалиму» з правом опіки над право-

славними прочанами до Святих Місць (1711 р. за Прутським миром 

росіяни втратили це право, але вже 1720 р. знов його повернули). 
10 Програма-максимум – контроль над усією золотоординською спад-

щиною – Ворскла-1399 поховала, але програма-мінімум – Дніпров-

сько-Дністерський коридор до Чорного моря – відстояна у післягрюн-

вальдських війнах 1410-х рр. і зі смертю 1419 р. «еміра емірів» і 
беклярбека Едигея її можна було вважати для ВКЛ осягнутою. 
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Свидригайла втрачає власну «коронну» перспективу
11

. Воно 

стає одним із клаптиків широкозакроєного, але неміцного 

Ягелонського проекту – системи династичних уній, ренесансної 
неоСарматії (фактично, конфедерації престолів поляків, литов-

ців, німців-прусаків з лівонцями, чехів, русинів, татар, угорців, 

румун-молдован і південних слов’ян). Опора на «західний фео-
далізм», що дала литовцям ХIV ст. технологічний успіх (на тлі 

занепаду «висококультурних» елементів руської і ординської 

традицій
12

), у новий вік «національних королівств» ставала 

стримуючим чинником (хоча, до безперечних аутсайдерів по-
трапила тоді не Литва, яка таки мала «національну перспекти-

ву», а її «вчителі» у феодальних практиках – спільноти «захід-

них колонізаторів», хрестоносні Ордени Прибалтики
13

). 
Це дало шанс іншому «збирачу земель» – Московському 

князівству. Воно захоплює ініціативу на «спірному» просторі, 

що вирішило долі Твері, Рязані і Великого Новгороду. В Україні 

втрата відчуття опори у ВКЛ призвела до краху проекту Поділля 
Коріятовичів (з відступом-втечею аж на Закарпаття та шансом 

для нового молдово-руського симбіозу
14

), упокорення «удільно-

го» Київського князівства Олельковичів, закуклювання у своїх 
острогах Полісся-Волині та появи ефектної, але пустоцвітної, 

генерації бездомних аристократів-авантюрників (зіркою тут став 

                                                             
11 Панлитовським фольклорним відлунням був новий запис по-бать-

кові билинного ідеального володаря – київського князя Володимира 

Красне Сонечко. Він стає Володимиром Вітовтовичем. 
12 Криза Візантії і падіння монгольської династії Юань у Китаї обме-
жила шанси на «поміч клубу» (=цивілізаційного ядра) і для русинів, і 

для татар. Тоді лише «латинський Захід» та «ісламський Схід» могли 

надавати своїм периферіям «гуманітарну допомогу». 
13 Вичерпаність орденської місії у Прибалтиці була для сучасників 

очевидна. 1493 р. висловлювалася ідея про перенесення діяльності 

Тевтонського Ордену з Прусії на українське Поділля проти турків і 

татар, див.: Smołucha Janusz. Kilka uwag na temat wyprawy czarnomor-

skiej Jana Olbrachta w 1497 // Studia historyczne. – R. XL: 1997, z. 3(158). 

– S. 420. Але цей подвиг хрестоносці вже не подужали. 
14 «Уламком» зруйнованого Подільського проекту стали і т. зв. Біло-

городські/аккерманські козаки (ці потатарені подоляни стали вічним 
клопотом польських колонізаторів Поділля). 
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Сигізмунд Корибутович, який здобув собі примарну чеську 

корону
15

). 

Чехія, наснажена свіжою славою імперського (священно-
римсько-німецького) домену

16
, у чомусь випередила час і явила 

Європі перший праобраз Реформації (гуситський рух мав і непо-

одиноких українських адептів, серед яких ось і князь Федір 
Острозький). Цікаво, що боротьба «за чашу» (причастя мирян 

«кров’ю Христовою») звернула нову увагу Європи до право-

слав’я. А гусити-таборити своє славне на полях бойовищ шику-

вання-табір (=рухома фортеця) скалькували з русько-татарських 
взірців. 

Візантія, як і її останній кримський уламок – князівство 

Феодоро, доживали свої останні дні. Надія на порятунок зброєю 
західних хрестоносців (серед яких тоді були і українські піддані 

польсько-угорського короля) загинула у битві під Варною 

1444 р. (Флорентійська церковна унія 1439 р.
17

, таким чином, 

рятувала хіба православних вчених-емігрантів в Італії
18

). Держа-
ва візантійців все більше ховалася в церкві (православ’я справді 

забезпечило тривання візантійської спадщини і по-своєму увіч-

нило її). Для України також було важливо, що мігранти (а на 

                                                             
15 У татарському світі ера козаків – вигнанців-повстанців-державотвор-

ців – почалася навіть раніше. Її зіркою був «батько ногайців» – емір 

Едигей. 
16 У цьому імперському домені робилося чимало «взірцевих справ» для 

раціоналізації економіки. Тут таки у Кутній Горі вибуяв потужний 

гірничо-металургійний комплекс (у кращі часи давав третину європей-
ського видобутку срібла). 
17 Взагалі, унії сприяли не лише проблеми Візантії, але і криза папства 

(з кількома папами/антипапами водночас), яка дозволила піднятися 

хвилі соборного (загальнохристиянського) руху – і вже 1418 р. на 

собор в німецькому Констанці приїхав і київський митрополит. 
18 Хоча і Ягелонам у їх польсько-литовських володіннях унійно-

церковна ідея де в чому стала у нагоді (отже і тут ХV ст. готувало 

наступне XVI-е – з його Брестською унією 1596 р.). До ідей унії церков 

у ВКЛ зверталися і пізніше – згадай послання київського митрополита 

Мисаїла до римського папи Сикста IV 1476 р. і дії, спрямовані на 

скріплення правлячої еліти 1499 р. – у відповідь на претензії Москви 
до опіки щодо великолитовських православних. 
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чорноморському узбережжі і традиційне осіле населення) зі 

східнохристиянської імперії – мова передусім про греків і вір-

мен – стали примітними діаспорами на її теренах («своїми чу-
жинцями») і «гравцями» як на політичному, так і культурному 

полях. 

З іншого боку, 1453 р. візантійський Константинополь 
став турецьким Стамбулом – отже, статус цивілізаційного «Цар-

городу» (взірця і точки тяжіння) він фактично зберіг. І Осман-

ська імперія саме на поствізантійському просторі була найус-

пішнішою. Не дивно, що турецька загроза на українських те-
ренах надовго стала ключовим фактором місцевої геополітики. 

Туреччина ж була класичною «пороховою імперією». 

«Нове військо» (це дослівний переклад слова яничари-yeniçeri), 
турецька артилерія і флот зробили свій великий внесок до «тех-

нологій війни». При цьому султани XV-XVI ст. здобули собі 

славу освічених і справедливих володарів (універсальної вартос-

ті), на службу до яких не гребували переходити навіть христи-
янські ренесансні вчені. Зрештою, динамічний і наступаючий 

тогочасний іслам готовий був підтримувати і практики толеран-

ції. Щодо зацікавлення турецьким досвідом, в т. ч. і україн-
ськими сучасниками, варто згадати про популярність «Записок 

яничара» серба-артилериста Костянтина Михайловича (Костян-

тина з Островиці), написаних на межі XV-XVI ст., ймовірно, на 
теренах ВКЛ. 

Тримати турецький фронт спочатку випало Угорському 

(угорсько-хорватському) королівству, яке на тому і надірвалося 

(попри підтримку різнорідних європейських хрестоносців типу 
французького маршала Бусіко). Скромна за силами Молдова 

вийшла зі сфери впливу короля угорців. Згасло й бажання побо-

ротися за руську чи то русько-половецьку спадщину (нагадаю, 
що Угорщина ХІІІ ст. надавала притулок половцям-втікачам від 

монголів та активно втручалася у справи Русі
19

). Утім, для укра-

                                                             
19 І то не лише Русі найближчої, української – ось 1408 р., коли Вітовт 

захопив Смоленськ, смоленський князь утік шукати притулку до Угор-

щини, до короля Сигізмунда Люксембурзького (див. Смоленський 
літописець початку ХVIІ ст. в: Мицик Ю. Albaruthenica. Студії з історії 
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їнського Закарпаття Угорщина стала звичним політичним прос-

тором, перша записана українська пісня – вона про Дунай, а 

героєм однієї з ранніх козацьких дум українців є «старий козак 
Матяш» (його праобразом вважається славний за антитурець-

кою боротьбою угорський король Матвій Корвін – на тій таки 

Закарпатській Україні про цього володаря склали казку «Як 
Матяш став королем» та інші фольклорні оповідки).  

ХV століття уславило у світі й невеличку Молдову. Її 

господар Стефан Великий (1429-1504), який правив 47 років, на 

фронті антитурецького опору християн важив не менше за ал-
банця Скандербега (Стефан-воєвода і є героєм вже згаданої пер-

шої літературної української пісні «Дунаю, Дунаю, чему смутен 

течеш?»). Молдовани тоді здатні були поборотися і за своє 
право на «руське причастя» – контроль Подільської землі (ген 

до нижнього Дніпра) та Галичини (з претензіями і на столичний 

Львів). Вони таки стали останніми союзниками кримського 

князівства Феодоро проти турецької навали 1475 р. і уславилися 
обороною Мангупу (тоді, коли могутні фортеці генуезців – Кафа 

і Судак – просто здалися). Билися молдавани з турками і за 

Білгород-Дністровський 1484 р. (білгородсько-львівський шлях 
торгівлі східними товарами – то головна економічна підпора 

існування молдовської державності). Саме роль Молдови як 

форпосту християнства наслідують в очах Європи ХVI ст. запо-
різькі козаки

20
. 

Польська Корона навчилася на угорському прикладі і 

здебільшого віддавала перевагу миру з турками. Але вона охоче 

приймала мігрантів з захоплених турками християнських країн 
(чимало причорноморських італійців стало вести свої справи 

через коронні міста) та переймала їх досвід (ось славні польські 

гусари – то військове ноу-хау принесене в армію Корони серб-

                                                             
Білорусі. – Т. 2. – Київ, 2018. – С. 28; хоча в джерелах є й інші версії-

факти цієї події). 
20 Цікаво, що молдовський приклад для козаків використовував не 

лише християнський світ, але і його турецько-татарські опоненти. Ось 

у хроніці Наїми кримський хан 1648 р. виправдовував перед турками 

свій союз із Козацькою Україною тим, що султан від того буде у 
виграші – зможе призначати короля, як господаря Молдови. 
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ськими вояками). Утім, наснажені перемогою у тривалій бороть-

бі із Тевтонським Орденом та успіхами централізації на поль-

ських етнічних землях (1529 р. останній значний «уділ» – Ма-
зовецьке князівство – остаточно інкорпорувалося до Корони) 

поляки готові були до масштабних змагань за домінування у 

Центрально-Східній Європі (і тут шати «нових хрестоносців» 
були не зайві – на що і римська курія звернула увагу

21
). «Коло-

ніальний» досвід на Галичині ХІV ст. відкрив для Кракова укра-

їнські (подільські) та молдовські простори, які, утім, слід було 

ще відстояти перед турецькими конкурентами. Тому для Поль-
ської Корони Україна на довгий час стає фронтом і фронтиром. 

Велике московське князівство ХV ст. розчаровувалося у 

єдності правлячого роду, «шемякіному суді» старої удільної 
аристократії та забажало стати царством. Зазвичай історики тут 

акцентують на давньому золотоординському досвіді Москви 

(раніше ще любили вельми респектабельний акцент на «тран-

сляції імперії» з Візантії – т. зв. ІІІ-римськості), утім, насправді, 
у цьому процесі більше важили нові (квазітурецькі) елементи 

«порохової імперії». Для України, крім активності росіян на 

«історичному фронті» (в межах програми «государ всєя Русі»
22

), 
значущим було перехоплення Москвою наприкінці ХV ст. сівер-

ської колонізації – до того часу контрольованої ВКЛ. Україн-

сько-білоруська Сіверщина взагалі надовго стає «прифронтовою 

                                                             
21 Хоча «перший млинець» під Варною 1444 р. (власне ще не поль-

ський, а «перехідний» – польсько-угорський) вийшов таки глевкий.  
22 Прийняття царського титулу 1547 р. дозволяло поборотися вже не 
лише за «усю Русь» та ширше світ православ’я, але і за постордин-

ських простір. Причому, тут варто звернути увагу на те, що претензії 

на давньоруську столицю Київ, дуже нагадують на пізньоординську 

ідею важливості володіння престольним місцем (Хаджи-Тархан, зго-

дом Астрахань) для обґрунтування прав на верховну владу у Великій 

Орді. До речі, 1556 р. московський цар анексував Астраханське хан-

ство, що, безперечно, додало йому «очків» у боротьбі за постордин-

ську спадщину (не дивно, що у росіян в епіці з’явився новий образ 

царя-богатиря і під Івана Грозного перелицьовували билини-старини 

давнього київського циклу, див.: Шамбинаго С. Песни-памфлеты XVI 

века. – Москва, 1913). З Києвом довелося чекати до 1654 р., а Констан-
тинополь так і лишився імперською мрією. 
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смугою» – кордоном у литвино-московитському «спадковому 

ворогуванні». Без цього українська Слобожанщина (аж до Дон-

щини) могла розквітнути і одним-двома століттями раніше. 



 

Розділ 3.  

Ентузіазм «золотого» ХVІ століття:  

Шляхетська революція – 1-а модернізаційна революція на 

українських теренах 

 

У ХVI ст. Європа стає центром світ-системи, яка уперше 
набуває справді глобального виміру. До того лише Старий Світ 

(Євразія+Африка) час від часу грали у глобальність – тепер то 

була уже уся земна куля. Середземномор’я втратило статус ядра 

системи (набутий ще за античності) на користь атлантичного 
узбережжя Європи. У новому світі вже не релігія, а держава має 

найбільший ресурс мобілізації і модернізації. Не дивно, що 

якщо у XV ст. чехи ще називають свою революцію «гусит-
ською» (за іменем віровчителя), то в XVI ст. – модельна модер-

нізаційна революція зветься «Нідерландською» (за іменем нової 

великої держави). 

Річ Посполита, яка через «балтійське вікно» мала добрий 
вид на Голландію, і сама пішла шляхом модернізаційних рево-

люційних перетворень. Щоправда, регіональна периферійність 

щодо нових атлантичних центрів світ-системи зробила рушій-
ною силою тутешньої революції не буржуазію, а шляхту – 

елітну верству більш обтяжену феодальним минулим. Звідси 

певна «позанаціональність» Шляхетської революції (1505-1608), 
менший акцент на всесильності держави-Левіафану та численні 

прояви «перехідності» і «незавершеності». 

Виведення ідеальної держави-«республіки» за стіни по-

ліса / міста-держави на простори територіальної держави Нового 
часу може лічитись серед головних заслуг річпосполитського 

проекту
1
. Абсолютизм, також вибуялий – бодай почасти – на 

                                                             
1 П. Шоню багато писав про 2-поверховий устрій Російської імперії 

ХVIII ст., коли держава (з пограниччя-периферії, а не з центру-ядра 

Європи – де держави глибші і всепроникніші) – то власне держава 1-го 

поверху – 2-3 млн. привілейованих, держава дворян (рівна середньому 

німецькому курфюршеству). 2-й поверх – 20 млн. кріпаків живе «поза 

державою» і контролюється за посередністю дворянства. Річпоспо-
литський проект ХVI ст. з його 10% громадян-шляхтичів – то ранній 
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ренесансному ґрунті, мало де знаходив такого переконливого 

республіканського конкурента
2
. Власне, у ХVI столітті, «столітті 

імперій», Річ Посполита – навіть кількісно, за квадратними кіло-
метрами і мільйонами населення – завжди 2-а. Тобто – у захід-

нохристиянському світі вона менша за Іспансько-Австрійську 

імперію Габсбургів, а на цивілізаційному кордоні – поступа-
ється Османській імперії та Московському царству, але ця 2-сть 

– то ще і потенціал альтернативності, «інакшості», утворення 

порівняльного горизонту.  

До того ж відмова від середньовічного концепту монар-
хоцентричної держави-вотчини заради антично-ренесансної ідеї 

«спільного блага»
3
, у купі із вигасанням 1572 р. «природної» 

династії Ягелонів і подальшої серії крахів нових династичних 
проектів, послабило на теренах конкретної країни позиції мо-

нархії у класичній «політії»
4
. Нагадаю, що політія – то ключове 

поняття античної політичної науки, відправна точка міркувань 

ренесансний політологів. Це лад змішаний з трьох можливих 
принципів організації суспільства: як влади одного, як влади 

групи і як влади більшості. Причому, кожен з цих принципів має 

свою «добру» і «злу» іпостасі. Політія якраз ґрунтувалася на 
«добрих» – монархії, аристократії і демократії відповідно (анти-

                                                             
начерк-варіант такої системи, чергова фронтирна модернізація у межах 

«мистецтва можливого» (формування еліти = перший крок). 
2 Власне, Співдружність/Commonwealth – «Річ Посполита обох/бага-

тьох народів» – щодо «республіканізму» стоїть у ряді із іншими «Спо-

лученими»: Сполученими Провінціями (Голландія) – 1-м гегемоном 
(1648 – 1660-і) світу-економіки, Сполученим Королівством (Велико-

британією) – 2-м таким гегемоном (1815-1848), Сполученими Штатами 

(США) – 3-м (1945-1973?) і Європейським Союзом (4-м?). 
3 Для популяризації цієї ідеї шляхетські революціонери пристосували 

середньовічне протиставлення королівства і князівства, надавши пер-

шому змісту ідеальної правової держави (де король – вуста закону), а 

другому – типової тиранії (де все вирішує сваволя князя).  
4 І. Валерстайн вважає, що тут була й економічна детермінанта – абсо-

лютизм вигравав у країнах з центру світу-економіки, а на периферії 

монархи програвали. А сила турецьких султанів і московських царів 

вибуяла якраз тому, що їх держави-імперії були вже поза кордоном 
європейського світу-економіки. 
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тезою політії виступала «химера» – тип «поганої» змішаної дер-

жави, де першоелементами змішання виступають негативні іпо-

стасі вищезгаданих принципів – тиранія, олігархія і охлократія).  
На жаль, демократія-гміновладство – після поразки роко-

шу 1606-1608 рр. під проводом Миколая Зебжидовського – та-

кож послабилася
5
. Отже, у трійці «добрих» форм політії – мо-

нархія-аристократія-демократія – звитяжила аристократична 

«середня ланка». Тріумф магнатерії-«королев’ят» – на якийсь 

час і не на всьому річпосполитському просторі – зупинила Ко-

зацька революція (1648-1709). Утім, зрештою – союз аристокра-
тів-олігархів із зовнішніми монархіями-тираніями надовго мар-

гіналізував перспективний демократичний складник побудови 

суспільства на східноєвропейському просторі між Балтійським і 
Чорним морями. 

Отже, перейдемо до оповіді «як все починалося». Так, 

Радом-1505 – то символічна точка відліку, але з’їхалися на той 

славний сейм люди певного досвіду, з покоління, яке вивчилося 
в ренесансних університетах

6
, відкрило для себе античну полі-

тичну науку і юридичну практику провідних європейських дер-

жав сучасності та стало прагнути визнання своєї «виучки» як 
вдома, так і цілою Європою («латинським світом»). 

Причому, вельми у дусі «консервативної природи рево-

люції» акцент зробили на намацальній переконливості преце-
денту. На першому знамені своєї революції – Радомській кон-

ституції 1505 р. – шляхтичі написали «Nihil novi» / «Нічого но-

вого»
7
. Так минуле стало «фронтом», його пізнання стало 

справжньою «революційною практикою». 

                                                             
5 Утім, у школі, в ідеологемах для молоді демократія почувалася ще 

міцною, див. виданий 1632 р. політико-педагогічний трактат: Siemek 

Kasper. Civis Bonus / Dobry Obywatel. – Warszawa, 2018. 
6 Якраз тоді «масовою» стала система єпископських «грантів», за якою 

претенденти на значні посади у католицькій церкві отримували сти-

пендії на навчання у найкращих навчальних закладах. 
7 Повний текст: nihil novi sine communi consensu/ нічого нового без за-

гальної згоди. Практично це означало, що не можна ухвалювати коро-

лівських рішень поза згодою сейму (принцип тоді діяв лише щодо 
шляхти, але мав революційний «універсалізуючий» потенціал). Звича-
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Співучасть у цьому «акті творіння» представництва з 

західноукраїнських земель важко переоцінити. Так – тогочасні 

«територіальні українці» мали радше статус «молодшого парт-
нера» та «колонії», але то було справжня ритуальна містерія 

причастя і включення до спільного світу. До того ж, не секрет, 

що «колоніальний простір» нерідко дозволяв «чистий експери-
мент», працю з нового листа (ось відомо, що принципи феода-

лізму найдосконаліше реалізовані у колоніальному Єрусалим-

ському королівстві хрестоносців).  

Тому на українських теренах знайшлося чимало «поля-
ків, більших за самих ляхів/польських поляків» (даруйте, за 

тавтологію!). Холмщина, яка, через вигасання місцевих руських 

князівських родів, стала унікальним «безмагнатським» краєм (де 
немає звичної «феодальної драбини» та різниці «у титулах»), 

взагалі може претендувати на статус «пілотного проекту» Шля-

хетської революції. Шляхта Руського воєводства, як сусіднього 

із столицею Корони (саме звідси корінь знаного пізніше вигуку 
Б. Хмельницького про «Русь по Краків»), традиційно з ентузі-

азмом брала участь в усіх столичних рухах та звивах моди. А 

«плинуче медом» Поділля не давало забути, що Україна таки не 
Польща (природного поляка, як чітко сигналізував Меховіта, 

воно просто дивувало). 

Осердям Шляхетської революції став екзекуційний рух. 
Покликаний він був до життя, коли малопопулярний король 

Олександр (1501-1506) спробував наблизити польську політичну 

модель до рідної Ягелонам литовської (король + сенат/рада па-

нів) і видав Мелницький привілей 1501 р. Передбачалося розши-
рення прав сенаторів в управлінні Короною (це дозволяло коро-

лю більше часу приділяти Великому князівству Литовському). 

Середня шляхта, яку фактично усували від керівних важелів у 
державі, не сприйняла нову «олігархічну програму». Зрештою, і 

сам король не був від неї у захваті (як і брати, він виріс на 

«радах Калімаха», італійського емігранта-теоретика абсолютиз-
му та й рівень лояльності литовських і польських олігархів 

різнився – для литвинів Ягелон був природний володар, а для 

                                                             
євий козацький постулат «двоє третього судять» також про те – долю 
одного вирішує загал. 
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поляків – просто законний
8
). Тож від 1504 р. монарх пішов на 

союз із середньою шляхтою. У союзників були різні плани, але 

швидка смерть короля 1506 р. дозволила екзекуціоністам зміц-
ніти (наступні Ягелони також потребували підтримки шляхти, а 

сенатори були зовсім не монолітні – вистачало й охочих на роль 

«трибунів люду шляхетського»). Тому, на якійсь час «демокра-
тична програма» отримала пріоритет.  

Основним гаслом екзекуційного руху було проведення 

сеймового аудиту (з точкою відліку від 1504 р.). Він мав розі-

братися у законності прав на маєтності в країні і повернути до 
державного фонду усе отримане свавільно-корупційним шляхом 

(йшлося про майно на «казкову» на той час суму 700 тис. зло-

тих). Значним успіхом екзекуціоністів став новий звід законів – 
Статут Яна Ласького. Виданий 1506 р. фоліант (720 стор.) пере-

творився на настільну книжку політично активного шляхтича 

(то був перший приклад друку юридичного кодексу в Короні). 

Отже, право також стало «зброєю революції», його кодифікація 
та популяризація продовжилися і надалі. Причому, і локальні 

теми (права князівства Руського
9
, статус запорізьких козаків) 

також не обходилися правознавцями.  
Зрештою, поява терміну «Річ Посполита» також стала 

продуктом нової політико-правової дискусії у суспільстві. Він 

знадобився, коли шляхетські революціонери почали подавати 
свій проект як втілення «ідеальної держави». Ясна річ, ця «не-

формальна» назва ніколи не витіснила формальних (Королівство 

Польське, Велике князівство Литовське), але явно посприяла 

                                                             
8 Власне таки виборний – поляки акцентували, що після 1382 р. усі їх 

монархи вибираються – просто робиться це у межах однієї династії – 

Ягелонів. Нетотожність природи (божого творіння) і закону (творіння 

грішної людини) добре відчувалася тогочасними інтелектуалами. 
9 Не дивно, що на Люблін-1569 провідна у руській спільноті Речі Пос-

политої волинська шляхта вийшла «озброєною» історико-юридичними 

аргументами своїх квазінаціональних прав. Причому, первісний фокус 

річпосполитських інтелектуалів на досить невеликій долюблінській 

«коронній Русі» (=Руське, Белзьке і Подільське воєводства) діяв на них 

надто заспокійливо (щодо «руських» загроз для держави) і в постлюб-

лінський період вони ще довго «гальмували» і часом неадекватно оці-
нювали потенціал нової Русі-України. 
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революційним уявленням про «ми наш, ми новий світ збуду-

ємо». 

Крім світських магнатів, під ударом опинилися і цер-
ковні. І тут революційній шляхті в нагоді став протестантизм, 

який від 1517 р. чудово пропагував гасла «дешевої» для суспіль-

ства церкви і надав у розпорядження революціонерів чимало 
«глобальних» рецептів (використання частини церковних при-

бутків на державні потреби, виведення польських католицьких 

ієрархів з-під контролю зовнішніх чинників – папської Римської 

курії). Не дивно, що серед вождів екзекуціоністів протестанти 
найбільш примітні. 

З інших вимог екзекуційного руху важливі 1) розширен-

ня повноважень нижньої палати парламенту (Ізба Посольська – 
зібрання земських послів-депутатів від шляхетського стану); 

2) реформа державного скарбу та податкової системи; 3) органі-

зація ефективної оборони держави силами регулярного (кварця-

ного) війська (назва «кварцяне» від кварти-чверті доходів коро-
ля, що мають бути виділені на утримання цих солдат-жовнірів); 

4) інтеграція, аж до повної інкорпорації в загальнодержавний 

політичний простір, специфічних регіональних спільнот (Мазо-
вії, Сілезії, Прусії, Русі та Литви). У питаннях зовнішньої полі-

тики екзекуціоністи здебільшого дотримувались антигабсбур-

зької орієнтації (через відстоювання цією династією абсолю-
тистсько-олігархічних цінностей, налаштованість Польської Ко-

рони на конкуренцію з Австрією в регіоні та небажання втягу-

ватися в широкомасштабний конфлікт з Османською імперією, 

для якої Габсбурги були головними опонентами). Взагалі «демо-
крати» традиційно більше цікавилися внутрішнім станом держа-

ви, але від експансії принципово не відмовлялися. Не обійшлися 

шляхетські революціонери і без станового егоїзму – серед їх 
вимог були й обмеження на користь шляхти прав міських гро-

мад і селян. 

Зростання потуги «демократів» не могло не зіштовхнути 
їх із королем. Тим паче, що екзекуціоністи наполягали на його 

статусі «виборного монарха» (аби уникнути проблем із таким 

положенням Сигізмунд Старий (1506-1548) навіть добився «ко-

ронації» власного сина 1530 р. – за свого життя; утім наявність 
двох коронованих лише сіяла сумніви щодо легітимності такої 
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процедури). До відкритого протистояння дійшло 1537 р. і трапи-

лося воно на українській землі. Шляхта, зібрана під Львовом для 

виправи на Молдову, відмовилася йти в похід допоки король не 
задовольнить її жадань з упорядкування внутрішнього життя 

країни. Військова кампанія була зірвана (тому в історії цей епі-

зод відомий як «куряча війна», мовляв шляхта, замість воювати, 
поїла в околиці усіх курчат). Сигізмунд Старий вимушений був 

до компромісів – на Пйотрковському (1538) та Краківському 

(1538-1539) сеймах (король зобов'язався не видавати законів без 

згоди сейму та не заперечувати проти проведення вільної коро-
лівської елекції по смерті його сина).  

Сприятливим для екзекуціоністів було і королювання 

Сигізмунда-Августа (1548-1572), монарха із справжнім італій-
ським лоском, останнього Ягелона на польському троні. У 

чомусь то взагалі «ідеальний володар» доби Шляхетської рево-

люції, бо, не маючи спадкоємців, він був найбільше готовий 

дбати за «річ посполиту» – загальне благо.  
Саме у цей час сейм стає справжнім центром політич-

ного життя країни. У 1562-1567 рр. проведено обмежену екзеку-

цію «добр» (ті, хто мали державні королівські маєтності, могли 
залишати собі лише 

1
/5 прибутків, отриманих з них, а з решти 

1
/4 

йшла на потреби кварцяного війська). Щоправда, на українські 

землі – через екстраординарний статус прикордоння (де «магнат 
і армія – єдині») – вона не поширилася, але те, що така практика 

стала новою «нормою», повисло «дамокловим мечем» над при-

віллям місцевих олігархів
10

. 1563 р. світським урядовцям (ста-

ростам) заборонено виконувати вироки церковних судів – суттє-
вий крок відділення церкви від держави, яким скористалися 

різновірці (так, на чолі їх були протестанти, але й іншим неофі-

                                                             
10 Власне, на українських землях включених до Корони після Любліна-

1569 не лише олігархи, а уся шляхта опиралася екзекуційній програмі. 

Справа у тому, що до 1569 р. шляхетські маєтки мали дуже різний 

статус, але після інкорпорації усі вони були визнані дідичними і це 

стало святом для власників. Крім того, за привілеями Любліна-1569 

заборонялося вимагати у місцевої шляхти документальне підтверджен-

ня прав володіння і це також було вельми зручно для тих, хто втратив 
ті папери або й взагалі їх не мав (на Україні то було не рідкість). 
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ційним релігіям такий стан речей сприяв). На сеймі 1562-

1563 рр. проведено податкову реформу (зокрема обкладено по-

датками церковні десятини). 1569 р. у Любліні завершено об’єд-
нання Корони Польської та Великого князівства Литовського в 

єдину федеративну державу. 

Вже по смерті Сигізмунда-Августа, 1573 р. варшавська 
конфедерація гарантувала релігійну толерантність у державі, а 

1578 р. – утворено шляхетське суддівство вищої інстанції – 

Найвищий трибунал коронний у Пйотркові (для Великопольщі) 

та Любліні (для Малопольщі й України).  
Такі вражаючі успіхи «річпосполитського проекту» ло-

гічно відкрили йому нові можливості – розпочалася доба екс-

пансії. Власне, це либонь найбільш знаний в Україні період істо-
рії Речі Посполитої – бо й українські козаки опинилися серед 

його героїв.  

Певні успіхи на зовнішніх фронтах доба Шляхетської 

революції знала і до того. Пруська війна 1519-1525 рр. розвіяла 
останню надію на відродження Тевтонського Ордену лицарів-

хрестоносців. 1525 р. на ринку у Кракові екс-великий магістр 

дав васальну присягу за Прусію польському королю. Інший 
«бунтівний васал» – Молдовське воєводство – розгромлений у 

битві під українським Обертином 1531 р. і надалі на тривалий 

час зв’язаний подвійним турецько-польським васалітетом. 
На турецькому фронті Польському королівству вдалося 

1533 р. досягти тривалого миру (так, що Сигізмунд І Старий з 

Сулейманом Пишним стали для дипломатії обох держав симво-

лом примирення). Для України – то було великим полегшенням, 
бо ще 1523 і 1524 рр. турки здійснили вельми руйнівні набіги на 

західноукраїнські землі та обперлися об Чорне море у Очакові 

(1526) і Білгороді-Дністровському (у турецькому володінні з 
1484 р., з 1538 р. – центр нового санджака). Під загрозою була 

навіть наддніпрянська Київщина – ще 1497 р. турки мали план 

здобуття Києва, спираючись на свій морський флот, а про пізні-
ший Кизикермен хроніка Наїми згадувала, що він збудований на 

місці старої турецької фортеці часів Сулеймана Пишного (1520-
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1566)
11

 – цілком може бути саме на неї реагував славний 

козацький проект О. Дашковича 1533 р. 

Були успіхи і у боротьбі із «спадковими ворогами» – та-
тарами і росіянами. В обох випадках проявилася нова опція опо-

ри коронної армії на технологічну перевагу. Можливість пере-

магати не числом, а вмінням – стала прикметою річпосполит-
ської школи військового мистецтва. Вона охоче користувалася 

запозиченнями (сербські гусари, татарсько-черкеські козаки, ні-

мецькі драби і угорські гайдуки, чеський табір-вагенбург, захід-

ні інженери і гармаші і т. д.). Причому, у т. ч. і приймаючи на 
військову службу безпосередніх носіїв чужого досвіду – інозем-

ців (в Україні часто люблять вказувати на первісний інтернаціо-

нал запорожців, але то також і традиція коронного війська). 
Крім того, нестандартною була і військова стратегія 

армії Речі Посполитої. Традиційною відповіддю усіх осілих 

держав на кочову загрозу ставали «великі китайські стіни» та 

«засічні черти», тобто система прикордонних оборонних споруд. 
Утім, маючи справу з надто розлогим східним та південно-

східним кордоном воєнні стратеги Корони і ВКЛ зробили ставку 

на сценарій «генеральної битви» – коли армія швидко мобілізу-
ється і виходить назустріч супротивнику, нав’язує йому зіткнен-

ня і, завдяки якісній перевазі у спорядженні, перемагає. 

Такий «сарматський» спосіб війни викликав повагу у 
татар, які раніше були його майстрами. Через «індустріальну» 

обмеженість Кримського ханства золотоординські військові 

практики тут деградували (спроби кримців створювати ударні 

важче озброєні підрозділи – навіть з трофейної панцирної зброї 
західного зразка – знані, але без власної виробничої бази вони 

були приречені
12

). Та сама історія і з вогнепальною зброєю – тут 

                                                             
11 Точно відомо про спробу турків закріпитися у 1530-х рр. в Балаклеї 

над Пд. Бугом (то своєрідне мале Запоріжжя – тож укріпитися і під 

великим дніпровським Запоріжжям було логічно). На мапі ВКЛ 1613 р. 

(де врізка з Нижнім Дніпром, ймовірно, за картою 1550 р.) також 

навпроти Іслам-Кермену показана безіменна фортечка. 
12 Християнські сусіди добре знали про цей «дефіцит» у татар – ось і 

московити другої половини ХVI ст. цілком заборонили давати зброю і 
боєприпаси в обмін на татарські товари. 
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коронна армія мала цілковиту перевагу. Дещо меншим був «тех-

нологічний розрив» із росіянами, але до XVIII ст. він таки давав 

жовнірам непогані шанси у зіткненнях із царським воїнством. 
Першим прикладом, коли великолитовська армія із допо-

міжним польським підрозділом меншими силами розбила біль-

ше кримське військо, є бойовище 1506 р. під білоруським 
Клецьком. Героєм битви став якраз полководець із західно-схід-

ним досвідом – князь Михайло Глинський (нащадок хана Ма-

мая, добре знаний на українському кордоні, він раніше послу-

жив і австрійському імператорові; до речі, його вважають авто-
ром ідеї прийняття на коронну службу першогусар – сербів).  

У «серію» – Вишневець-1512, Орша-1514, Ольшаниця-

1527, Обертин-1531, Стародуб-1535 – такі перемоги увели вже 
славні гетьмани князь Костянтин Острозький (1460-1530) та Ян 

Тарновський (1488-1561) – вчитель і учень, які, зрештою, навіть 

породичалися через дітей. Тарновський зокрема вважається 

ідейним натхненником т. зв. «козацької реформи» коронного 
війська (починається з 1540-х рр.), яка забезпечила коронній ар-

мії якісну легку кавалерію. Бо без неї ті таки татари могли ефек-

тивно застосувати тактики уникання битви або бою-на-відстані 
(через обстріл стрілами і відхід), які руйнували річпосполитську 

стратегію «вального зіткнення». 

Таким чином, наступальний порив Криму і Московії, 
відчутний наприкінці XV ст., на початку ХVI ст. став видиха-

тися, а невдовзі і захлинувся. Зрештою, увінчала згаданий пері-

од внутрішнього зростання Шляхетської революції участь міцні-

ючої Речі Посполитої у великому міжнародному конфлікті – 
Лівонській війні 1558-1583 рр. (учасниками боротьби за спад-

щину Лівонського Ордену, крім Польської Корони і ВКЛ, були 

Московське царство, Датсько-Норвезька унія та Швеція). У чо-
мусь та тривала війна завершила модернізацію родів військ 

коронної армії – її піхота реформувалася за взірцями угорських 

гайдуків і німецьких ландскнехтів. Вона таки адоптувала до дер-
жавної служби запорожців. Був навіть епізод 1569 р. із спробою 

творення військово-морського флоту (каперська блокада росій-

ської Нарви).  

З українських земель місцем бойовищ (і то не першого 
значення) стала тоді хіба Сіверщина (плюс степові епізоди 
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Д. Вишневецького-Байди). Новим явищем великої війни висту-

пила московська еміграція в Україну (від князя Андрія Курб-

ського до козацького отамана Олексія Орла
13

), яка наочно сигна-
лізувала про втрату привабливості царського проекту «всєя Ру-

сі». Власне, і стійкий образ «тиранічної Москви» – то здобуток 

тодішньої воєнної пропаганди, спопуляризований по всій 
Європі. 

Цікаво, що, попри апокаліптичні страхи
14

, перше безко-

ролів’я 1572-1573 рр. пройшло хоч і не без галасу (одних 

шляхетських з’їздів було 16), але мирно. Це продемонструвало 
досить високу зрілість нової революційної еліти – шляхти. З 

доброго боку (як центри української самоорганізації) себе пока-

зали і Руське та Волинське воєводства. З огляду на майбутні 
вимоги Війська Запорізького, цікаво, що ідею участі коронної 

армії у виборах короля озвучили вже на початку обговорення 

елекційних справ. Утім, були і загрозливі тенденції – перспек-

тива повернення на олігархічний шлях мала вельми впливових 
лідерів. Зрештою, і перший король, який підписав 1573 р. «за-

гальну угоду» (pacta conventa) та «Генрихові артикули» – Генріх 

Валуа (1573-1574) – ретельно виконувати їх не поспішав.  
Друге безкоролів’я 1574-1575 рр. теж ледь не повернуло 

«дореволюційні часи». Справа в тому, що спочатку (12 грудня 

1575 р.) обраний був австрійський імператор Максиміліан ІІ і 
лише його смерть невдовзі (12 жовтня 1576 р.) дала шанс тран-

сільванському князю Стефану Баторію. Попри круту вдачу, той 

став ще одним культовим королем доби підйому Шляхетської 

революції. Як і Сигізмунд-Август, Баторій не мав шансів на 
спадкоємців (умовою коронації значилося одруження на вже 

зовсім немолодій останній Ягелонці – Анні), тож і займатися 

загальною справою («річчю посполитою») йому було досить 
природно. 

Талановитий полководець, король Стефан зупинив мос-

ковський наступ і виграв Лівонську війну. Охочий до міжнарод-
ної слави він мав грандіозні задуми – об’єднати сили Угорщини, 

                                                             
13 Близько 10 % козаків з реєстру 1581 р. походили з теренів Росії. 
14 Навіть Молдова 1572 р. згадала про територіальні претензії до Коро-
ни (господар Івоня претендував на Покуття). 
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Речі Посполитої і Московії в інтересах цілого християнського 

світу для великої війни з Османською імперією. Отже, «руське 

питання» живо цікавило монарха. Його найближчим соратником 
став холмщанин, канцлер Ян Замойський. Змусив король себе 

поважати і українських козаків (попри страту І. Підкови та інші 

суперечки, згодом навіть утворилася «Баторіанська легенда», 
яка подавала цього володаря за засновника вірного державі 

козацтва). 

Після смерті Баторія, саме Замойський заблокував спро-

бу австрійського реваншу – задля цього йому навіть прийшлося 
кинути армію на битву під Бичиною 1588 р. Утім, обраний за 

підтримки звитяжного канцлера-гетьмана шведський кандидат – 

Сигізмунд ІІІ Ваза (1588-1632) за час свого довгого королюван-
ня фактично відновив «Ягелонську ситуацію» (виборів короля в 

середині нової династії). Власне, добре знана схильність цього 

монарха до «Контрреформації» виходить за межі лише повер-

нення позицій католицизму (причетний він і до пам’ятної Брест-
ської унії 1596 р., яка дала початок греко-католицькій церкві). 

Контрреформація – це гасло цілого володарювання першого 

Вази.  
До самої смерті 1605 р. Замойський стримував амбіції 

короля – не допускав союзу з Австрією і заблокував вступ Речі 

Посполитої до антитурецької ліги, яка розпочала з Османами 
виснажливу Тринадцятилітню війну 1593-1606 рр. – а ось після 

скону великого канцлера «демократичній партії» лишалося тіль-

ки битися. Замойщики прийняли виклик і пішли під проводом 

Миколая Зебжидовського на рокош (=законне повстання) 1606-
1608 рр., але програли. Цікаво, що рокошанам українці зобов’я-

зані таким славним захисником коронної Русі як Ян-Щасний 

Гербурт та й долю цілого того останнього революційного вис-
тупу шляхти своїм приєднанням до короля вирішив магнат укра-

їнського походження з Жовкви – коронний гетьман Станіслав 

Жолкевський. 
Зрештою, у ранньомодерній Європі демократична про-

грама аж ніяк не горувала, на її кращі часи ще треба було поче-

кати. Трохи ліпше з тим тоді хіба у таласократій, які вели мор-

ську експансію – у моряків відчуття, що «усі в одному човні» 
взагалі гостріше. Не дивно, що і козаки – нові ультрареволю-
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ціонери, які підхопили рокошанський прапор боротьби за іде-

альну державу, також були «людьми моря», і їх чайки сягнули 

далі за шляхетських орлів. 



 



 

Розділ 4 

«Залізне» ХVІІ століття:  

Козацька революція – досвід «національної» трансформації 

держави і церкви  

 

Для цілої Європи ХVII ст. стало кризовим – періодом 
вичерпання екстенсивних можливостей розвитку і потреби пе-

рейти до інтенсивніших практик (на вістрі соціального реформа-

торства опинилися Англія і Франція). Навіть природа особливо 

випробовувала тогочасних європейців – у середині століття від-
бувся пік похолодання, тож погіршення умов харчування тягну-

ло за собою численні епідемії. А Тридцятилітня війна 1618-

1648 рр. дала «новий» приклад загальноєвропейського військо-
вого конфлікту.  

Тому античний образ жорстокого «залізного віку», який 

іде на зміну щасливому «золотому», став вельми популярним у 

середовищі європейських інтелектуалів
1
. Отже, українські війни 

і руїни ХVII ст. не так вже і вирізняються на тлі цілої Європи (і 

переносити сучасний стереотип, що за західним кордоном Ук-

раїни починається зона процвітання, на ті суворі часи не варто). 
Що насправді змінилося відносно попередньої доби – це 

масштаб, масовість перемін. В умовах вибору «зміни або 

смерть» до культурних експериментів взялася значно більша 
кількість людей – ота хитра на видумку «голота», яка увірувала 

в можливості розуму (ну, і просто сили-відчаю – з якою тоді 

намагалися витиснути з життя усе).  

Новизн ставало все більше і представляли їх все частіше 
«люди нові», маргінали для старих еліт. І козаки в Речі Поспо-

литій чудово вписалися у такий загальний «тренд». Адже, цьому 

«молодшому сину», немов казковому Котигорошку – цілком за 
народною фольклорною традицією українців – дістається і хата 

батьківська, і подвиг недокінчений (адже «старша» шляхта із 

                                                             
1 Цікаво, що перед тим історичний бестселер Цезаря Баронія назвав 

тоді «залізним віком» бурхливе Х століття. Отже, європейцям ХVII ст. 

було з чим порівнювати. Метафора жива і в сучасній історіографії, 

див.: Kamen Henry. The Iron Century: social change in Europe, 1550-1660 
(History of civilisation). – London, 1971. 
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модернізаційною революцією не впоралася).  

Причому, ключовою рисою нової Козацької революції 

(1648-1709) стає – у порівнянні із Шляхетською попередницею – 
її більш «національний» формат (можливо, це максимум в 

умовах домодерну). «Ідеальна держава» козаків менш імперіаль-

на за шляхетську Річ Посполиту, а їх традиційний союзник – 
українське православ’я – не так захоплене проектами «всесвіт-

ньої церкви» як ось реформовано-потридентський католицизм. 

 

4.1. Річ Посполита «на вершині»: 
запаморочення від успіхів і застій (1608-1648). 

Від експорту революції до колоніалізму 

Попри усі розмови про «мегаломанію» шляхти цього пе-
ріоду, насправді то була вже «доба нічиїх». Просто це ще ті 

«нічиї», котрі можна трактувати «на свою користь» і тішитися, 

що діставалися вони відносно легко.  

Не дивно, що тоді таким популярним став образ «козаць-
кої війни» – як акції «охотницької», коли «сини коронні» змага-

ються з ворогами «у своє задоволення». Тогочасна Річ Посполи-

та перевела боротьбу на «поле супротивника» під час російської 
Смути 1605-1618 рр., уникла виснажливої європейської Тридця-

тилітньої війни 1618-1648 рр. (обмежившись толеруванням на-

бору на своїй території охочих-найманців), зупинила турків під 
Хотином 1621 р. і наступально-комфортно билася за шведську 

спадщину королів-Вазів. Вона таки отримала певну перевагу і 

на кримському напрямку – досить активно втрутилася у справи 

ханату у 1620-х рр. і почала суттєво відсувати кордон Дикого 
Поля – зіркою цього просування стала державна фортеця Кодак 

на дніпровими Порогами, збудована у 1635 р. і розбудована у 

1639 р. Не дивно, що у 1646 р. взагалі всерйоз обговорювалися 
проекти завоювання Криму – але і тут справу не доведено до 

кінця (і результат знову – лише «сприятлива нічия»). Теж і у 

Молдові та інших румунських князівствах – вплив Речі Поспо-
литої був, але одноосібне домінування залишилося недосяжною 

мрією (і Самійло Корецький спромігся лише на лаври епігона 

Дмитра Вишневецького-Байди). Єдина примітна заморська ко-

лонія Речі Посполитої – Нова Курляндія на карибському о. То-
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баго (закладалася кілька разів – 1637, 1639, 1642 і 1654 рр.) – 

також не стала історією цілковитої перемоги. 

Так само було і з політичними альтернативами в сере-
дині «федеральної» Речі Посполитої. Пруські, литовські і руські 

«націоналісти» на той час ще не готові на відвертий сепаратизм, 

але аж ніяк не деградують чи розпадаються (навпаки їх рівень 
внутрішньої згуртованості і «культурної» роботи радше прогре-

сує). У релігійних питаннях, попри успіхи контрреформації, 

перевага католицизму над протестантизмом ще зовсім не повна 

(в Україні і Білорусі так само дві східнохристиянські гілки – 
православ’я і греко-католицизм – знаходяться у перманентному 

стані взаємопоборювання). Існує й низка суспільних груп, які не 

проти опинитися у підданстві сусідських володарів. 
Тому, довго протривати така ситуація не могла. Навіть 

хронологічно це коротший за попередній період (і за королю-

ваннями рахунок 2 проти 6). Але «блиск» у нього не відняти – 

не дивно, що ним захоплювалися численні наступні покоління.  
Це тим більш зрозуміло, бо саме у цей час Шляхетська 

революція «пішла у маси». Її ідеали опанували школу – яка вже 

стала нормою для шляхтича – без неї «шляхетський полір» біль-
ше не уявлявся. Сарматський (респектабельна назва «під антич-

ність») стиль життя набув «невбиваємих» ознак – не дарма, зго-

дом Б. Хмельницький казав, що як і сотня шляхти залишиться, 
все одно за своє стоятимуть. 

Отже, коротко оглянемо події цього непересічного часу. 

На його початку Річ Посполита дочекалася свого шансу покви-

татися за давні «великолитовські» втрати у боротьбі з Москвою. 
Зміна династії в царецентричній Росії відбувалася зовсім не так 

гладко як у краю шляхетських революціонерів з їх культом 

громадянських чеснот. І росіяни стрімголов за самозванцями 
поринули у свою «Смуту», якою охоче скористалися усі їх 

сусіди-суперники.  

Роль «українців» у подіях Смутного часу була дуже 
примітна. Тут і князь Адам Вишневецький, який вивів Лжедміт-

рія І на політичну арену, і гетьман Лжедмітрія ІІ князь Роман 

Ружинський, і тернополянин-козак Іван Заруцький, останній 

чоловік цариці Марини Мнішек. 
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Повернення Смоленська та Сіверщини стало великою 

втіхою для кожного річпосполитського патріота. Не дивно, що 

розвивали ці віднайдені краї охоче і з любов’ю (що було 
виразним контрастом з попереднім часом російського пануван-

ня, коли ці землі трималися як штучна пустка, природна перепо-

на для військ супротивника на випадок війни). Невдовзі цю 
розбудову використала Козацька революція середини XVII ст., 

без неї Українському гетьманату може і не вистачило б сил на 

тривалу боротьбу. Зрештою, козаки були тут не першопрохід-

цями – відомо з яким ентузіазмом діяв на Сіверщині лідер 
«руської шляхти» Адам Кисіль, та й «головне розчарування» 

цієї спільноти-партії – син православних аристократів і досить 

несподіваний католик князь Ярема Вишневецький був украй 
активним на сусідньому Лівобережжі

2
 (родич-митрополит – 

П. Могила – готував його на місце «некоронованого короля 

Русі» та «не так склалося, як гадалося»).  

Крім того, саме на бойовищах російської Смути україн-
ські козаки набули ознак не партизан-піратів-диверсантів, а 

регулярної армії. Похід П. Сагайдачного під Москву 1618 р. 

наочно продемонстрував їх нові можливості. 1620 р., по загибелі 
коронного гетьмана С. Жолкевського у битві під Цецорою, саме 

цей козацький гетьман став на чолі усіх «українних» сил під час 

відбиття великого татарського набігу. А 1621 р. Військо Запо-
різьке визначило і долю тріумфу Речі Посполитої під Хотином. 

І це справді нова ситуація, бо у попередній період 

коронній шляхетській армії козаки були не конкурент – жодного 

паритету між ними не відчувалося. Отже, і тут маємо своєрідний 
прояв «доби нічиїх». Причому, у тривалій перспективі шальки 

терезів схилялися радше на козацький бік – бо по всій Європі 

піхота стає головним дієвим актором новочасної війни, а роль 
лицарської кінноти зменшується. 

До того ж свій новий статус «лицарства Русі» Військо 

Запорізьке підтвердило вступом до Київського православного 
братства 1620 р. та акціями в обороні «національної церкви» 

(православ’я), а також бажанням взяти участь у виборах нового 

                                                             
2 А Роменська волость Я. Вишневецького то взагалі ще частина 
Сіверщини. 
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короля 1632 р. Цікаво, що і козацтво у цей час втратило попе-

редню цілісність і демонструє нові бінарні поділи – спочатку 

козаки-лісовчики та козаки-запорожці, а потім реєстровці та 
випищики, городові і низовики (лугові). 

Свої «розколи» примітні і в українських містах. Хоча і в 

попередні часи це був вельми фрагментований та мультикуль-
турний простір, але успіхи постреформаційної конфесіоналізації 

(пізнання своєї віри і згуртування навколо неї) зробили старі-

нові громади менш терпимими. Причому, і стан європейської 

світ-економіки у цей період був кризовий, що давало нові шанси 
українським містам – більш «підключеним» до зовнішніх цент-

рів чужих світ-економік (Московії-Росії і Туреччини). Хвиля 

заснувань нових міських центрів на прикордонні України тоді 
явно контрастувала із застоєм і навіть занепадом багатьох 

«внутрішніх» міст Речі Посполитої. У купі з високою міліта-

ризацією «українних» городян і їх звичкою до ролі опорних 

пунктів оборони – це звістувало, що до голосу цих співвітчизни-
ків шляхетським урядовцям варто було прислухатися уважніше 

(бо за пропозиціями щодо стилю життя шляхта і тут вже кон-

курувала з «городовими» козаками). 
А ось урядові кола Речі Посполитої у цей час втрачають 

попередню гнучкість шляхетських революціонерів (це позначи-

лося навіть на інтелектуальній сфері – вважається, що Петро 
Скарга був останнім річпосполитським мислителем загально-

європейського масштабу і резонансу, далі охота «повчитися у 

поляків» уходить в Європі на маргінес). Бажання діяти по ста-

рим шаблонам, впевненість у винятковості своїх давніх досяг-
нень хитнуло державну еліту у бік класичних колоніальних 

практик. Звідси схильність сприймати саме столично-польський 

досвід за універсальний взірець та оголошувати меншовар-
тісними локальні традиції. Давньоримський вислів «Перемо-

жець диктує закон» ужив М. Потоцький у перемовинах з коза-

ками, обложеними на Старці 1638 р. і він, дійсно, дзеркалив – як 
хотіла бачити стан справ у державі шляхетська еліта. 

«Добу революції» змінила «доба імперії». Як уже йшло-

ся, вона мала свої чари і блиск, але і внутрішні та зовнішні «вар-

вари» вже були на порозі. І в той час, коли Річ Посполита зляка-
лася розпочати нову імперську війну проти Туреччини (плани 
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1646-1648 рр.) та промовила своє «мить зупинися – ти прекрас-

на!» …тут її дідько і вхопив. 

Для власне України построкошанський 1608 р. позначив-
ся зростанням активності запорожців. Зокрема, того року вони 

взяли Перекоп, про що у захваті писав з ув’язнення чільний 

рокошанин Я.-Щ. Гербурт (він, до речі, зауважив, що козаки тут 
ужили свіжу тактику розімкнутого шикування – вона зменшу-

вала втрати при обстрілі супротивником, який стояв по-старому, 

у зімкнутих шеренгах). Досить ймовірно, що чимало екс-роко-

шан знайшли тоді притулок на Запоріжжі
3
. Не дивно, що у запо-

рожців з’являється відвага на нові цілі – ось 1614 р. вони пере-

тнули Чорне море і захопили-пограбували Трапезунд. Отже, і 

столиця Османів – Стамбул-Константинополь – тепер мав заси-
нати упівока. Туркам прийшлося здійснювати низку коштовних 

заходів проти запорізького піратства – 1615 р. турецька флоти-

лія захопила Запоріжжя-січ (це нічого не вирішило – козаки 

майже не боронилися – розтеклися і зібралися знов), 1616 р. 
укріплювали Очаків і мали плани відбудови замку Балаклея на 

Пд. Бузі.  

Значні спустошливі заворушення неоплачених жовнірів 
(з фронтів російської Смути) відчула Україна 1613 і 1615 рр. До 

того ж 1612-1616 рр. – це й пік протистояння з турками у 

Молдові (головними акторами тут були українські магнати 
Стефан Потоцький, Михайло Вишневецький і Самійло Корець-

кий). З ним пов’язані і шерег татарських походів на Україну 

кінця 1610-х рр., у яких сходила зірка ногайського вождя 

Кантемира. Він таки став героєм розгрому коронного війська під 
Цецорою 1620 р. 

Кардинально вирішити запорізьку та молдовську проб-

леми турки зібралися 1621 р. (крім того, турки ставили на карб 
Речі Посполитій і лісовчиків, які з 1618 р. пішли на австрійську 

                                                             
3 На ближньокозацькій наддніпрянській «волості» також було неспо-

кійно. 1607 р. сеймова конституція про сваволю українну окремо зга-

дала Корсунь, Чигирин, Стеблів і Данилів (Медведівку) як місця де 

мають бути упорядковані служби замкових бояр і міщан, а також пока-

рані існуючі порушники законів держави, див.: Volumina Constitutio-
num. – T. 2 (1589-1609). – Warszawa, 2008. – S. 353. 
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службу
4
). Супротивники зійшлися під Хотином і ця молдовська 

фортеця надовго стала символом успіху братерства по зброї 

козацької та коронної армій. 
Утім, Османам, за умовами миру, пообіцяли угамувати 

запорожців. Останні за старою традицією
5
 вважали, що договір 

між державами то одне, а взаємні прикордонні напади – то інше, 
тому козаки ніби поза угодою великих монархів.  

1625 р. дійшло до масштабної морської битви турецько-

го флоту із запорізькими чайками під Очаковом
6
, у якій турки 

опинилися на межі поразки (отже, покарати «порушників миру» 
самим, як це вдалося коронному війську 1624 р. під Мартино-

вим на Галичині – тут дісталося ногайцям Кантемира, у турець-

кої сторони не вийшло). Тому і уряд Речі Посполитої змушений 
був діяти – восени того ж 1625 р. відбулася Куруківська кампа-

нія коронної армії проти Війська Запорізького. Утім, і в жовні-

рів, і в козаків ще дуже свіжа була пам’ять про братерство Хо-

тина-1621, тому ця «козацька війна» стала найбільш лицарсько-
куртуазною в історії козацько-шляхетських конфліктів – козаки 

не робили диверсій проти шляхетських маєтків «на волості», 

зійшлися на битву у пустельних місцях за межею сталих посе-
лень і готові були на компроміси.  

Коронному гетьману С. Конєцпольському у напівострів-

ному куруківському таборі довели, що повна перемога над запо-
рожцями стане для нього «Пірровою», і уклали досить почесну 

угоду. За нею, з’являється 6-тисячний козацький реєстр (до того 

уряд погоджувався хіба на 3 тис.). Важливо акцентувати на 

постійному легальному стані того формування – бо раніше у 

                                                             
4 У запорожців також після останнього московського походу 1618 р., 

який завершив бойовища Смути, були кадри для найманства за кордо-

ном – але їх цілим полком прийняли на службу росіяни (утім, розпоро-

шивши цей підрозділ по прикордонним зі степом фортецям). 
5 К. Рангоні у «Реляції про Польське королівство» (1604) писав, що 

напад козацьких загонів до 2 тис. вояків не вважається Османською 

імперією з усіма васалами та Річчю Посполитою за порушення миру 

між державами. Якраз у межах цієї традиції перебували і претензії 

запорожців 1620-х років окремо домовлятися із кримським ханом. 
6 За хронікою Наїми, битва трапилася в гирлі Дунаю, куди турецький 
флот рушив від Очакова.  
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річпосполитського уряду завжди була можливість жонглювати 

екстраординарним (а значить тимчасовим) статусом козацтва. 

Реєстровці, яким Річ Посполита зобов’язалася виплачувати жа-
лування, мали обмежитися прикордонною службою – не допус-

каючи жодних самодіяльних акцій за кордонами держави (були 

ті, хто не погодився і вони пробували 1626 р. розбудувати собі 
новий «квазіслобожанський» осідок за контрольованим кордо-

ном Речі Посполитої – у Гадячі, але звідси їх з боєм зігнали 

росіяни з Путивля
7
).  

Утім, сам коронний уряд на той час звик до можливості 
використовувати запорожців для дипломатичного тиску на Ос-

манів і вже 1626 р. тихцем санкціонував запорізьку морську 

виправу на Стамбул. Тоді ж успішна жовтнева битва під Білою 
Церквою з татарами відновила блиск братерства по зброї ко-

зацького та коронного військ. А 1627 р. навіть чутка про виступ 

козацько-урядових сил зірвала спробу турків збудувати укріп-

лення на нижньому Дніпрі, аби заблокувати море від Запоріжжя. 
Зрештою, внутрішній конфлікт у Кримському ханстві 1628 р. 

подав козацтву нові шанси – сам хан попросив козацької допо-

моги, причому як у самих запорожців, так і в уряду Речі Пос-
политої (і той знов тихцем погодився). І хоча союзники тоді 

програли, а козацький гетьман М. Дорошенко навіть поліг у 

бою, але можливість татарсько-козацької співпраці стала «нор-
мою» у розрахунках політичних діячів з обох таборів. 

Бажання нового ханського уряду поквитатися за втру-

чання 1628 р. знову наразилося на ефективність співпраці ко-

зацької та коронної армій. 1629 р. під Бурштином на Галичині в 
полон потрапив навіть майбутній хан Іслам-Гірей. 

А ось 1630 р. дійшло до нового протистояння козаків з 

коронною армією під Переяславом. Воно мало доволі багатоша-
рове підґрунтя – бо, крім внутрішньокозацьких проблем випи-

щиків і дозволів на здобичницькі виправи, стосувалося і легалі-

зації становища православної церкви у Речі Посполитій (яку 
уряд представляв навіть як шпигунів бусурман, бо 1620 р. цер-

ковну ієрархію Київської православної митрополії відновив ту-

                                                             
7 Русская историческая библиотека. – Т. 9. – СПб., 1884. – С. 395-396. 
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рецькопідданий патріарх). Характерно, що зовсім не всі україн-

ські магнати відгукнулися на заклик С. Конєцпольського прибу-

ти до війська (особливо показова відсутність старости перея-
славського і черкаського кн. Костянтина Вишневецького – 

зверхника теренів на яких точилася основна боротьба).  

Війна ця вразила сучасників кривавістю – обидві сторо-
ни мали сучасні військові технології, тому втрати були числен-

ні. Уперше головною опорою повстання стало Лівобережжя. І 

вперше відчулося – перемога козацького війська над коронним 

цілком можлива
8
. З’явився і прецедент зростання реєстру Вій-

ська Запорізького (з 6-и до 8-и тис.) як результат повстання. 

Конфлікт пробували роздмухати росіяни і навіть шведи, 

але 1632 р. козаки знов стали разом із коронним військом у ве-
ликій війні з Московським царством за Смоленськ (1632-1634). 

Для України це була ще й війна за Лівобережжя, яка відсунула 

далі на схід і стабілізувала кордон української колонізації. 

Але обрання нового короля Владислава IV поставило 
руську спільноту перед великою дилемою. Адже, король фак-

тично задовольнив «шляхетську» частину її вимог – легітимі-

зував православну церкву і культурні ініціативи, а також зняв 
обмеження для політичної кар’єри православних шляхтичів. 

1638-1641 рр. українські аристократи відстояли і своє право на 

князівські титули
9
 (вони суперечили постулату про підставову 

рівність між шляхтою, але князі послалися на «привілей унії» – 

Любліна-1569).  

Загалом виглядало, що «руська партія» могла досягти 

своїх цілей у Речі Посполитій цілком законним шляхом і «ко-
зацька шабля» їй вже ніби і без потреби. Утім, осягнення річпос-

                                                             
8 Цікаве повідомлення хроніки Наїми, що вже після Переяславської 

компанії (за угодою від 8.ІХ.1630 р.) коронний гетьман погодився на 

те, що турки з Очакова самі «зачистять» острови Запоріжжя. Нагадаю, 

ще 1625 р. ляхи хизувалися перед Османами, що власноруч приборка-

ли козаків. 
9 Це справляло враження навіть на польську рідню українських князів. 

Ось Фірлеї, породичавшись з кн. Вишневецькими, також стали писати, 

що і вони походять від перших руських князів (зокрема, від Рюрика і 
Ігоря, див. «Катафалк рицерський» 1650 р.).  
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политської рівності швидко призвело до розмивання «руськості» 

українських вельмож і навіть оновлена П. Могилою православна 

церква схилялася до компромісу з греко-католиками (у формі 
Київського патріархату водночас вірного і Константинополю, і 

Риму
10

). Власне, то «імперський» колір періоду повсюдно спри-

яв стандартизації (освіти, політичних і юридичних практик і 
т. ін.), яка мала відчутне забарвлення полонізації.  

Навіть із претендентами на роль потенційного «короля 

Русі» з’явилися проблеми. А притому, що монархічна ідея тоді 

панувала в Європі (та власне – в усьому знайомому українцям 
«цивілізованому світі») і навіть у Речі Посполитій ідея «вибору 

П’яста» (короля-земляка) була цілком легітимна – це є знак 

явної «структурної кризи».  
Нагадаємо, що у групі т. зв. «княжат головних» Русі-Ук-

раїни ХVI ст. була доволі чітка ієрархія. Спочатку кн. Слуцькі 

(Олельковичі) – нащадки київських князів і старша, навіть за 

Ягелонів, лінія Гедиміновичів. Передостанній з них – Юрій 
Слуцький – під час 1-го безкоролів’я 1573 р. претендував на 

спадок по Сигізмунду-Августу. Але останній представник чоло-

вічої лінії цього роду зійшов зі світу вже 1586 р.  
Далі йшли князі Острозькі. Вони – цілком можливо під 

впливом Любліна-1569, де спадщина Галицько-волинського 

князівства-королівства стала опертям «національної програми» 
депутатів-волинців – почали виводити свій рід від короля 

Данила Галицького. По вигасанню Слуцьких, примат князя Ва-

силя-Костянтина Острозького (1526-1608) вже був беззапереч-

ний. Утім, його єдиний православний син Олександр помер ще 
1603 р., 1619 р. – помер і Януш-Павло, останній син того Олек-

сандра, а 1620 р. – і останній представник чоловічої лінії всього 

цього князівського роду, католик Януш Острозький. 
Основними спадкоємцями Острозьких стали до того 

менш примітні князі Заславські. Але з ними реально конкуру-

вати могли вже і князі Вишневецькі. Цікаво, що представники 
цих двох аристократичних домів – Владислав-Домінік Заслав-

                                                             
10 Ідея Київського патріархату зринала і за часів Козацької революції. 

Ось про гетьмана П. Дорошенка і митрополита Й. Тукальського є згад-
ка 1670 р., що вони думають про «удільну державу і патріархат». 
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ський та Ярема Вишневецький (1612-1651) – 1639 р. претенду-

вали на руку «першої нареченої» Корони – Гризельди Замой-

ської і остання вибрала князя Ярему. На цього українського 
аристократа великі надії покладав і його родич по матері, митро-

полит Петро Могила. Але юний Ярема рано осиротів і вихову-

вався у сім’ї іншого родича – католика Костянтина Вишневець-
кого. Під його впливом цей останній православний Вишневець-

кий і перейшов на католицизм. 

У 1630-х рр. «руську партію» очолив парламентський 

діяч Адам Кисіль (той навіть вивів свій рід від одного з перших 
некнязівських персонажів давньоруських літописів – воєводи 

Свенельда). На сеймі 1641 р. він озвучив цілком сформульовану 

концепцію єдності «всіх чотирьох руських воєводств» (Брацлав-
ського, Волинського, Київського і Чернігівського). З погляду 

норм Шляхетської революції, Кисіль зрештою був органічнішим 

політичним лідером, але для звичної до «князівського даху» 

України-Руси його харизма-легітимність виглядала слабшою. 
Так само, і готовність цього волинця вивести за дужки «Русі» 

три долюблінські руські воєводства (Руське, Подільське і 

Белзьке) контрастують як з ранішими (1613 р. – Русь з шести 
воєводств

11
 – Я.-Щ. Гербурт; аналогічно окреслена і «Червона 

Русь» у трактаті Ш. Старовольського «Полонія» 1632 р.), так і 

пізнішими українськими маніфестами (1648 р. «Русь – по Віслу» 
Б. Хмельницького). 

Іншими «стовпами» річпосполитської влади на теренах 

України були вожді армії – коронні гетьмани. І власне, якщо 

українська шляхта могла «гратися у короля» – то ось її конку-
ренти-козаки якраз «гралися у гетьмана». Не дивно, що останній 

носій «русько-королівської» легітимності – князь Ярема Вишне-

вецький – так пристрасно марив коронною булавою. 
З гетьманами Речі Посполитій майже увесь період 1608-

1648 рр. щастило. Спочатку булаву великого коронного гетьма-

на тримав Станіслав Жолкевський (до смерті на полі бою 
1620 р.), потім Станіслав Конєцпольський (до смерті 1646 р.) – 

обидва були непересічні полководці (вартий на згадку ще 

Стефан Хмелецький, який заступав відсутнього Конєцпольсько-

                                                             
11 7-го – Чернігівського воєводства – тоді ще не існувало. 
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го у кампаніях на Україні 1626-1629 рр.). І лише останній носій 

того клейноду – Миколай Потоцький – мав посередні полковод-

ницькі таланти.  
Для українських справ значущим був і певний рівень 

релігійної толерантності Жолкевського і Конєцпольського (з 

плеканням загальнохристиянської вояцької солідарності) – пер-
ший взагалі походив з історично православної родини (є версія, 

що навіть хрестив його православний піп; мав цей гетьман і 

численних православних клієнтів – зокрема і батька Б. Хмель-

ницького), а другий виявляв схильність до протестантів (його 
клієнтом став аріанин Ю. Немирич) і скептично ставився до 

уніатів (греко-католиків). М. Потоцький поступався попередни-

кам і у цьому – відданий католик, якихось ширших релігійних 
обріїв він не мав. 

Дуже характерно, що саме розлогі володіння коронних 

гетьманів на Україні були базою для козацьких повстань. Адже 

гетьманська військова клієнтела мала тут надто близькі стосун-
ки з козацтвом, а армійські склади харчів, пороху і спорядження 

ставали першою ціллю повстанців. 

А для козаків, все більше, повстання лишалося єдиним 
виходом – уряд не забув уроків Переяслава-1630 і пробував 

ізолювати Військо Запорізьке та надійніше взяти його у карби. 

Уже мовилося, що поступки православній церкві та українським 
аристократам позбавили козацтво старих «руських» союзників. 

1635 р. збудований перший Кодак, який навис над вільним 

Запоріжжям (щоправда, його відразу знесли повстанці І. Сулими 

– лише відбудований 1639 р. 2-й Кодак міцно стояв до 1648 р.). 
З 1630-х років все гучніше чуються голоси, що запорожців на 

військову службу треба вербувати не підрозділами з власним 

командуванням, а в індивідуальному порядку – як польську 
(т. зв. виборну) піхоту. Поширюється і практика творення піхот-

них формацій одного з козаками класу («німецька піхота», дра-

гуни, гайдуки, яничари, стрільці), які прозоро натякали, що 
козацтво тут не монополіст

12
 (згадаймо, історію з корсунським 

                                                             
12 Реалізацію цієї ідеї, щоправда, підірвала спроба і за дешевизною 

таких вояків наблизитися до козаків. Тому, «німцями» і «яничарами» 
служили ті самі українці і нові однострої їм дороги не були. На почат-
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старостою С. Даниловичем, який, за козацьким літописами, 

спробував на початку 1630-х рр. відмовитися від послуг клієн-

тів-козаків, бо і своїх шляхтичів привів досить). Тогочасні ко-
ронні жовніри, зрештою, добре познайомилися із Наддніпрян-

щиною (раніше знання місцевості тут було суто козацьким 

козирем)
13

, а з появою Кодака-1639 і Запоріжжя уже не сприй-
малося далекою пустелею

14
. Закордонну службу козаків – Мос-

кві (тут «служилих черкас» приймають охоче на степовий кор-

дон), Кримському ханству (яке має клопіт з ногайцями Кан-

темира), а також спільні виправи запорожців з донцями проти 
турків (з героїчним Азовським сидінням 1637-1642 рр. включно) 

– Річ Посполита також за «заслуги перед державою» або зовсім 

не лічить, або лічить дуже вибірково (краща ситуація була з 
тими, хто вирушав на бойовища Тридцятилітньої війни – воюва-

ти на боці католицьких союзників польського короля). Зрештою, 

і козацький реєстр стає вельми дієвим засобом для корумпуван-

ня частини козацтва. 
Була у козаків «остання надія» на велику війну Речі 

Посполитої з Туреччиною – на відвойованих землях їм цілком 

могло ще знайтися законне місце. Але і 1635 р. (кам’янецький 
табір), і 1646-1647 рр. ці плани зривалися. Не дивно, що саме 

після тих зривів розгорталися дві найбільших козацьких війни – 

1637-1638 рр. і 1648 р. 
У 1637-1638 рр. козаки уперше спробували наступальну 

стратегію – не чекати коронне військо, а йти йому на зустріч. 

                                                             
ку Козацької революції такі «німці» стріляли у спини шляхті в Корсун-
ській битві 1648 р., а драгуни на Сіверщині чемно відсилали клейноди 

підрозділу наймачеві і ставали на козацький бік. Зіркою жовнірів-

ветеранів, котрі підтримали Козацьку революцію, став полковник 

Михайло (Станіслав) Кричевський. 
13 1644 р. у Львові Кшиштоф Порадовський видає твір «Розмова Укра-

їни з жовніром», у якому, явно в пику козацтву, оголошує шляхту 

єдиною справжньою захисницею краю.  
14 Он зірка військової клієнтели коронного гетьмана С. Конєцполь-

ського – коронний стражник Самійло Лащ – і на Запоріжжі замолоду 

побував. І попри те, що саме він 1637-1638 рр. багато в чому спричи-

нився до розгрому козацьких повстанців, 1648 р. Б. Хмельницький 
пропонував йому полковницький пернач у Війську Запорізькому. 
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Утім, «у полі» шляхетська кіннота домінувала і рухомий табір 

козаків був їй цілком «по зубах». А ось взяти «останній укріп-

лений табір» козаків для коронного війська і далі становило 
проблему (козацькі хроністи навіть цілі свої війни звали «табір-

щинами», бо табір і був осердям будь-якого військового руху).  

Принесла війна 1637-1638 рр. і явище організованої ко-
зацької еміграції – підросійський Чугуїв став осідком «гетьмана-

у-вигнанні» Якова Острянина. Таким чином, початок україн-

ської Слобожанщини було покладено. Спроба укріпитися ще й у 

турецькому Азові 1637-1642 рр., щоправда, провалилася. Турки 
ще й помстилися – 1641-1642 рр. вони будують під самим Запо-

ріжжям Кизикермен, який сильно обмежив можливості виходу 

запорожців на морський простір. У купі із відбудовою-роз-
будовою Річчю Посполитою над Порогами Кодака 1639 р. – 

відомий опис козацької ситуації як «нас вже увібрали в мішок – 

тільки, що поки не зав’язали» цілком мав рацію
15

. 

Утім, на краю козаки були не самі. Погром кримського 
війська коронним (у купі з козаками-реєстровцями) під Охмато-

вим 1644 р. і блокування армією Речі Посполитої 1647 р. Мурав-

ського шляху при верхів’ях Ворскли (табір на Мерлі і Коло-
маку) показали, що «у мішку» не лише запорожці, але й татари в 

Криму (сам Іслам-Гірей, хан з 1644 р., мав свіжі спомини про 

7 років польського полону після поразки під Бурштином 
1629 р.). Ще пам’ятним було й те як під зверхність польського 

короля 1639 р. просилися бунтівні ногайці (немало з них і далі 

наймалися до т. зв. татарських корогв українних магнатів).  

Не дивно, що відчуття – далі вже час «останнього бою» і 
треба «хапатися за соломинку» – ширилося в обох спільнотах. 

Для козаків союз з татарами ще й давав шанс зрівноважити 

згадану перевагу шляхетської кінноти у наступі, на відкритому 
полі. 

 

 
 

                                                             
15 На початку 1648 р. підписане королівське надання Запоріжжя (з 

усіма прилеглими річками) кн. Я. Вишневецькому. У дію вступити 
йому завадила лише Козацька революція. 
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4.2. Козацька революція 

і спроба Речі Посполитої адоптуватись до неї (1648-1713) 

Козацька революція 1648-1709 рр.
16

 навічно зруйнувала 
«золотий спокій» шляхти. У минуле пішов час неважких пере-

мог «за явною перевагою». Тепер треба вже було бігти на повну 

силу, аби тільки залишатися на місці. Але Річ Посполита ще 
мала сили на змагання. Капітал Шляхетської революції давав 

значний запас міцності.  

Тому революціонерам-козакам прийшлося забагато ста-

вити на «методи слабких» – на руйнування. Зрештою, досить 
природно, що Військо Запорізьке передовсім на війні було здат-

не доводити супротивнику свою перевагу. Зі старими героями – 

шляхтою – трапилося те ж, що колись із спартанцями – їх 
домінування на полі бою в Елладі закінчилося, коли фіванці 

додумалися до нерівномірного шикування (з ударним загоном 

прориву).  

«Прорватися» козакам вдалося, а ось із створенням оче-
видної альтернативи, яка могла позмагатися на всіх цивілі-

заційних фронтах та універсальних змістах, були проблеми (а 

революції виграють не лише «през шаблю», але і через розум і 

                                                             
16 Як і у випадку із Шляхетською революцією (1505-1608) верхня межа 

Козацької революції (ультрареволюції) прив’язана до дати, коли закін-

чився розвиток-зростання проекту і почався розвиток-деградація (і це 

не лише полтавська поразка 1709 р. генерації мазепинців, але і страта 

поляками 1702 р. Данила Братковського – останнього волинського 

шляхетського політика, який вибрав бік Козацької революції, котра 
надалі «вироджується» в гайдамацький рух/селянську війну-жакерію). 

Скорочення ж кожної чергової «революційної епохи» за часом – то 

взагалі виразна тенденція як ранньомодерних, так і модерних рево-

люцій. 

Якщо шукати у нової революції своє «вершинне плато» (у поперед-

ньої Шляхетської, нагадаю, це був час між 1564 і 1608 рр.), то у Ко-

зацької революції це буде відтінок від 1668 р. – коли «обидва береги 

Дніпра» солідарно виступили проти Андрусівського розполовинення 

України до 1709 р. – коли гетьман І. Мазепа не зміг збройно («през 

шаблю») здобути незалежність Гетьманщини. Втім, на підлеглому Речі 

Посполитої Правобережжі опір мазепинців-орликівців тривав до 
1713 р. 
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красу). Ба навіть «військовий ресурс» козацтво мало не безмеж-

ний – і повстанська необхідність діяти часто-густо числом, а не 

вмінням, виснажувала його підвищеними темпами. Отже, шлях-
та ще спробувала «виграти за очками». 

Взагалі середина ХVII ст. – це час загальноєвропейської 

кризи, яку охоче звали «залізним віком» (який приходить на 
зміну добробуту «золотого»). Ось і італійський історик Майолі-

но Бізаччіоні не завагався вписати Козацьку революцію в Укра-

їні до своєї «Історії громадянських війн останнього часу» (Ве-

неція, 1653; 1655; 1664; а також Болонья, 1654; 1663). Сучасний 
український читач надто часто гадає, що війна, чума та руїна 

тоді – то лише на наших «кривавих землях», а «за бугором» – 

саме процвітання. Насправді лихоманило усю Європу (це т. зв. 
«криза середини XVII ст.» – тоді навіть з кліматом знані проб-

леми
17

) і людськими втратами-жертвами годі було тут когось 

здивувати. 

Мирний характер Шляхетської революції не в останню 
чергу забезпечив «союз з троном». Козаки теж були не від того, 

аби залучити на свій бік монарха і діяти як «взірцеві піддані», 

але розірвати попередній пакт короля і шляхти не змогли (хоча, 
ситуаційна обопільнокорисна узгодженість дій і далі трапля-

лася)
18

. Традиційно Військо Запорізьке мало слабкість до воло-

дарів-войовників – як ось Владислав IV чи Ян Собеський. Зреш-
тою, і король Ян-Казимир (1648-1668) мав чим завдячувати ко-

закам і не був їм за особистого ворога. 

                                                             
17 Делюмо писав, що фантастично різнобарвне ХVI ст. в усіх областях 
віддалялося від традиційних настанов, але так і не знайшло рівноваги. 

Не дивно, що наступне XVII ст. знане і з епітетами «залізний вік» і 

«бунтівне століття». Бродель висловлював цікаве міркування, що іс-

ламський світ-економіка та Росія, як ще один регіональний світ-еконо-

міка, знаходилися поза межами тогочасної кризи європейського світу-

економіки, тому для прикордонної української спільноти спроба у кри-

зовий час «підключитися» до сусідніх альтернатив виглядає природно.  
18 Зрештою, і можливості польського короля станом на середину 

ХVII ст. були скромніші за часи підйому Шляхетської революції у 

XVI ст. Ось за сеймовою постановою 1611 р. старости – основа впливу 

монарха на владу на місцях – стають «земськими», а не «королів-
ськими» урядниками. 
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А ось претензії шляхетства на винятковість у суспіль-

ному проводі козацтво підважувало ефективно. Бо очевидність 

примата «заслуг» над «честю за народженням» мала усі перева-
ги як давньої «святої простоти», так і нової ренесансної «при-

родності». Зрештою, Шляхетська революція сама почала екс-

плуатувати демократичну риторику – не дивно, що вона вирива-
лася за прийнятні для шляхти рамки на простір універсальності. 

Довести, що козацька Річ Посполита більш загально-«посполи-

та» за шляхетську, було не складно. Але визнати рацію «молод-

шої братії» шляхтичам виявилося чи не найважче (до певної 
міри повторилася ситуація «магнати проти шляхти» часів 

Шляхетської революції 1505-1608 рр.
19

). 

Як уже йшлося, свій проект козацько-українські револю-
ціонери мислили як «справжню й істинну Річ Посполиту», спад-

коємця-відроджувача ідеї «ідеальної держави». Зменшення 

масштабу нового універсалістського проекту не повинно тут 

бентежити – то лише продовження попередньої тенденції, бо й 
Польсько-Литовська Річ Посполита була вже меншою і не єди-

ною спадкоємицею християнського/латинського світу-імперії. 

Та сама лінія розвитку позначилася і на соціальному «здрібнін-
ні» революціонерів – зі шляхти у козаки (така «демократизація», 

як відомо, продовжуватиметься і надалі). Зрештою, емансипа-

ція/збільшення свободи – то, за Гегелем і філософами-утиліта-
ристами, сенс історії (ймовірно – в основі цієї ідеї намагання 

європейської Реформації досягти загального, без усякого посе-

редництва вивищення людини у справі богопізнання). А козаків, 

як не рахуй, було/стало в Україні сильно побільше, ніж усіх 
гамузом шляхтичів.  

Як доволі молода суспільна верства, не могли козаки 

розраховувати і на міжнародну солідарність у християнському 
світі – хоч скільки-небудь порівняльну із шляхетсько-аристокра-

тичною. Та й світова релігійна солідарність православ’я на тлі 

католицької і протестантської виглядає скромно (хоча ось 
балканські сліди у Козацькій революції, справді, примітні).  

                                                             
19 Тоді все закінчилося розчиненням (де-факто неповним) магнатів у 

шляхетському братстві. Згодом так само розчинятися у модерних 
націях випаде вже і шляхті, і козаччині. 
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Але бути «з краю» також іноді буває вигідно – ось і ко-

зацьким революціонерам пощастило на свій невеликий «фрон-

тирний інтернаціонал» – Військо Донське, Кримський ханат, ру-
мунські князівства + Трансильванія та грецька діаспора. Звідси 

Козацька революція мала і союзників, і простір для «експорту 

революції». Особливе значення для її долі відіграв козацько-
татарський союз – якому Б. Хмельницький знайшов навіть істо-

ричне обґрунтування в «кроніках»
20

, а наступне покоління ко-

зацьких інтелектуалів вже сприймало його як політичний запо-

віт «великого Богдана»
21

. Річ Посполита охоче оголошувало цей 
союз державною зрадою («лігою пса з вовком на господаря»), 

але вже у 1650-х рр. «перехопила» цього союзника козаків (і до 

кінця існування обох держав їх союзництво звалося традицій-
ним). 

А ось «народна солідарність» була на козацькому боці. 

Відкритість козацтва для простолюду далеко перевищувала усі 

«соціальні ліфти» санкціоновані Шляхетською революцією. 
Масове революційне покозачення українців 1648 р. призводило 

до того, що кільком відсоткам шляхти ставали опонувати десят-

ки відсотків «скозачилих» (розмови про всенародну підтримку – 
то вже, ясна річ, модерна риторика). І закриватися (як це швидко 

стало зі шляхетськими революціонерами) козацький рекрутинг 

не збирався. Зрештою, претенденти на статус «ідеальних коза-
ків» – запорожці – взагалі практикували безжонство, а отже 

цілковито відкидали ідею козацького статусу за народженням 

                                                             
20 «Хмельницький … давав пораду, яку вичитав у хроніці, що від віків 
русь у союзі з татарами давали відсіч литві та полякам», див.: Relacje 

wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana 

Chmielnickiego, okresu «Ogniem i mieczem», (1648-1651). – Warszawa, 

1999. – S. 98. 
21 Див. у публіцистичному творі 1684 р.: «казакам гетман Богдан 

Хмельницкой приказывал при смерти своей, при котором государстве 

станете, стойте, токмо татар не гневайте, ибо с татарами от кого хоче-

те, от того отобъетесь» (Кочегаров К. А. «Вси наши вольности в арен-

дах». «Остерегательное письмо» против украинского гетмана Ивана 

Самойловича 1684 г. // Сборник статтей по русской истории в честь 

Александра Ивановича Гамаюнова к его 60-летию от друзей и коллег. 
– Москва, 2019. – С. 200-201).  
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(Запоріжжя лише школа).  

Утім, рівні підтримки Козацької революції українцями 

різнилися (на віртуальному референдумі Б. Хмельницький 
запросто міг і програти!). Як свідчив полонений 1653 р. син 

вінницького сотника – «усі б радо війну занехаяли, окрім самих 

лише старих козаків і тих, хто сторону Хмельницького трима-
ють»

22
. Отже, маємо відразу три групи з різною мотивацією і 

завзяттям (і це не весь можливий перелік). Тому, матеріал для 

програми «поділяй і володарюй» був готовий. 

Важливо також, що Речі Посполитій доволі швидко вда-
лося обмежити «простір» Козацької революції. Для того навіть 

найпопулярніший термін-ідентифікатор «Русь» десь близько 

1649 р. підмінили на значно вужчу «Україну»
23

. Далі – вже на 
шляху до Гадяцької унії 1658 р. – вдалося змістити самі панівні 

інтерпретації Козацької революції – від «міжнаціонального кон-

флікту» (боротьби козаків-русинів з ляхами) до «громадянсько-

го» (війни домової). 
Отже, козаків зупинили на Волині і Поділлі. А Галичина 

стала антикозацьким форпостом Речі Посполитої – це база 

                                                             
22 Ковалець Т. Маловідомі козацькі й татарські конфесати із часів 

Жванецької кампанії 1653 року // Нові дослідження пам’яток козацької 

доби в Україні. – Вип. 27. – Київ, 2018. – С. 445-446. 
23 Попри давність терміну «Україна», тлумачення «Україна-вітчизна» 

він получив якраз за часів Козацької революції. Гадаю, що формально 

– то ідеологічна спадщина Зборівської угоди 1649 р., коли, аби не вжи-

вати термінів «Русь» чи «Русь Червона», які сприймалися – справді – 
«по Віслу», «Україна» – «по Стир» чи «по Случ» (по Стир – то включ-

но з Волинським і, можливо, Подільським воєводствами, а по Случ – 

без них, лише Київське, Брацлавське і Чернігівське) – стала прийнят-

ним для обох сторін конфлікту компромісом.  

До речі, здається, нововитлумачена «Україна» не єдиний тогочас-

ний «новороб». Були тоді охочі й виокремити-обрізати шляхетське 

українсько-білоруське Полісся – див. мапу Д. Цвікера замовлену 

Ю. Немиричем 1650 р. – на противагу козацько-степовій Україні. Утім, 

остання звитяжила і стала домінантою – це засвідчили і нові політико-

регіональні терміни-клони – Слобідська Україна, Мала Україна (так, 

1681 р. молдовські літописці окреслили екс-володіння Ю. Хмельниць-
кого між Дніпром і Дністром) та Ханська Україна. 
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коронної армії, тут осідають вигнанці зі скозачілого сходу та 

«зачищають» православ’я. Місцевий герой – Стефан Чарнець-

кий – відзначився збиткуванням з решток тіла Б. Хмельниць-
кого, а Львів, за заслуги у війнах з повстанцями-ребелізантами, 

1659 р. навіть колективно нобілітований (за прикладом держав-

них столиць – Кракова, Варшави і Вільно)
24

.  
Скористалася Річ Посполита і жадібністю росіян, які 

загубили проект експорту козацького ладу на Західну Україну 

1655 р., а також до Білорусі (цар вважав, що його нові васали 

мають завойовувати землі для нього, а не для себе). Так само 
обмежила експансію Козацької революції Москва і на землях 

Слобожанщини. Зрештою, поділ України Дніпром у 1660-х рр. 

між Річчю Посполитою і Московським царством став найбіль-
шим ударом по революційному проекту козаків. У відповідь – 

1668 р. – українці ще спромоглися на загальнонаціональне пов-

стання проти того розшматування, але сили були вже аж дуже 

нерівні
25

. 
Взагалі, те що Речі Посполитій не вистачало самих лише 

власних сил на протистояння з Козацькою революцією – то 

мабуть головний мотив цілого періоду 1648-1713 рр. Союзи-
угоди – з татарами і росіянами, вичікування слушного моменту, 

а не нав’язування власного порядку денного – ось нині уділ 

шляхетських патріотів. Ще й втрати на інших фронтах – поки 
пильнуєш Україну (зник статус європейської «великої держа-

ви»; відвалилася Прусія; Швеція, Росія і Туреччина понадку-

шували з усіх боків). Зрештою, нова річпосполитська скупість 

зірвала небезперспективну Гадяцьку унію 1658 р. – сейм 1659 р. 
забув уроки Любліна-1569, коли литвинам охоче йшли назустріч 

                                                             
24 Про ключове значення Львова місцевий річпосполитський патріот 

С. Кушевич писав: «...Тратимо сі краї, оборону, замок найсильніший 

проти варварів, праве око Речі Посполитої, скарбницю, звідки гроші, 

головна пружина у війні, одинокий спільний торг королівства, де всякі 

товари привозяться зі Сходу». 
25 Цікаво, що повстанці заманіфестували принципову незгоду і з по-

передніми обрізаннями України. 1669 р. в угоді з Туреччиною гетьман 

П. Дорошенко визначав українські кордони від р. Вісла і міст Пере-
мишль і Самбір на заході до Путивля і Сєвська на сході. 
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і то ще потім треба було Баторієвих перемог (які вирішували 

передусім великолитовські проблеми), аби заспокоїти сепара-

тизм ВКЛ. 
Тимчасом для козаків Річ Посполита ставала символом 

альтернативи. Порівняльна рамка – «а як у ляхів», «а як було за 

ляхів, коли і початок наших вольностей» – тепер то «міра всіх 
речей», точка відліку і перший інтелектуальний порух в осмис-

ленні будь-якої суспільної проблеми. 

Докладний виклад подій Козацької революції 1648-

1709 рр. виходить за рамки цього нарису, отже можемо дозволи-
ти собі сфокусуватися лише на важливих проявах козацько-шля-

хетських стосунків цього періоду. Насправді, єдиним шансом 

Речі Посполитої зупинити козаків ще на початку революції (десь 
до 1651 р.) було повернення до планів турецької війни Влади-

слава ІV. У цього варіанта мався навіть впливовий міжнародний 

лобіст – Венеція, яка якраз вступила у затяжну війну з Осма-

нами (1645-1669).  
Утім, шляхта не хотіла миритися, не поквитавшись за 

поразки 1648-1649 рр. (з них особливо відчутні Пилявці-1648, 

коли повстанці отримали вольову перемогу над шляхетським 
ополченням-посполитим рушенням

26
, та Зборів-1649, коли ко-

ронну армію не врятувала навіть присутність на полі бою мо-

нарха). Гонка відплатних акцій 1650-1653 рр. дорого коштувала 
обом сторонам. Після Жванця-1653 – це вже був тупик. 

Б. Хмельницький спробував новий «хід конем» – і уклав 

Переяславську угоду з Росією 1654 р., яка швидко розчарувала 

Великого гетьмана небажанням іти до кінця та готовністю до 
компромісів з Польською Короною (та й російська кіннота була 

посередньою заміною татарської). Зрештою, вершиною гетьман-

ської дипломатії став Раднотський договір 1656 р. (союз між 
Військом Запорізьким, Швецією, Трансильванією, Бранденбур-

                                                             
26 Жовті Води-1648 списували на несподівану татарську допомогу, а 

Корсунь-1648 – на обман, засідку і зраду. Отже, вождя Козацької 

революції Б. Хмельницького вважали спочатку випадковим «щаслив-

чиком», а не полководцем з талантом. Лише під Пилявцями шляхет-

ське військо програло козакам «в чисту» – бо вичерпало усі ресурси 
наступу, а від бою в обороні відмовилося саме і… втекло. 
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гом і литовським князем Богуславом Радзивілом) – тоді Козаць-

ка революція реально була найближче від того, аби потопити-

заступити шляхетську Річ Посполиту. 
Побачивши козаків на вулицях Варшави у червні 1657 р., 

поляки стали охочишими до компромісів
27

. У Гадячі 1658 р. 

дійшли попередньої домовленості з гетьманом І. Виговським. А 
ось далі шляхта почала виявляти дріб’язковість і короткозорість 

– порізала на сеймі 1659 р. козацький «Сумаріуш Пунктів» (що-

до якого в молодій українській спільноті таки утворився консен-

сус)
28

. Причому, діяла польська сторона
29

 цілком протилежно до 
Любліна-1569 – тоді «волинцям» дали скласти свій крайовий 

привілей власноруч в обмін на відмову від престижних деклара-

цій (присяги як ще одному окремому народу Речі Посполитої). 
У 1659 р. діяли навпаки – гадали, що за титул «Велике князів-

ство Руське» можна вимагати обмежень конкретних станових і 

групових інтересів. Але брати українця «красивим словом» – то 

марна справа. 
Ще й рятувати Виговського, який і з «підрізаними крила-

ми» тримався мужньо до кінця, прийшли хіба союзні Речі Пос-

политій татари (і з ними гетьман ще раз доказав ефективність 
козацько-кримської співпраці у Конотопській битві 1659 р.). Усе 

ще цінуючі українську єдність старшини-патріоти спробували 

по-новому домовитися з росіянами. Але ті із т. зв. «Переясла-
вом-2» 1659 р. взагалі пішли на відверте ошуканство (підмінили 

акти Переяславської ради-1654). Тоді внутрішній консенсус в 

Україні і пропав – прийшла Руїна. 

                                                             
27 1670 р. на Острозький комісії поляки прямо казали козакам, що на 

Гадяч-1658 пішли через шведську загрозу (тобто Раднот-1656 працю-

вав!). 
28 «Сумаріуш Пунктів і покірних прохань, які подає його милість ясно-

вельможний гетьман Війська Запорізького разом з усім Військом За-

порозьким і народом руським його королівській милості і всій речі 

Посполитій» (перед червнем 1659 р.), див.: Пункти Івана Виговського 

українським послам на Варшавський сейм 1659 року (опублікував 

Д. Олянчич) // Записки НТШ. – Т. ССХХІІ. – Львів, 1991. – С. 327-350. 
29 Поляки були принаймні договороздатні, бо литвинам ідея ділитися 

не на 2-х, а на 3-х взагалі не подобалася (адже вони втрачали блоку-
вальну «золоту акцію»). 
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Сарматське воїнство Речі Посполитої ще спробувало 

виграти війну улюбленим квазітатарським способом – обходячи 

укріплення, нав’язати супротивнику генеральну битву у полі. 
Під Чудновом 1660 р. це спрацювало (великою мірою через 

небажання козаків підтримувати росіян-обманщиків до кінця), а 

ось 1664 р. царські війська не дали себе виманити з фортець. 
І хоча нове козацьке повстання на Правобережжі, яке 

готував І. Виговський 1664 р., вдалося обезголовити і придуши-

ти, вже 1665-1666 рр. Річ Посполиту струсонув рокош Є. Любо-

мирського, коли країна воювала із своєю ж шляхетською ар-
мією. Ян-Казимир переміг, але, заплутаний у компромісах, вже 

не бачив перспектив у своєму правлінні – відтак, 1668 р. він став 

першим виборним королем, який добровільно зрікся трону. 
А «свідомі українці» тим часом спробували «третій 

шлях» – почали шукати протекції Османської імперії. Турки 

якраз 1665-1666 рр. нагадали про свою міць, розбудувавши сис-

тему укріплень Кизикермену (Кизикермен на правому боці 
Дніпра, Іслам-Кермен – на лівому, плюс два форти на островах – 

фортечна артилерія османів вже не мала ніяких «мертвих зон» і 

ефективно блокувала будь-якого запорізького судноплавця). 
Цілком вірогідно, що якраз неможливість повернення до пірат-

ського промислу на Чорному морі активізувало і втручання За-

поріжжя у схватки за булаву на Гетьманщині. 
Причому, спочатку у прихильників султанської протек-

ції горувало бажання обмежитися простим поновленням козаць-

ко-татарського союзу. Тож постать Петра Дорошенка – онука 

гетьмана, який склав голову за ханську справу 1628 р. – мала 
символічне значення. У межах цього формату вдалося поквита-

тися наприкінці 1666 р. за смерть Виговського, розгромивши на 

Брацлавщині корпус С. Маховського і навіть поставити на межу 
поразки цілу коронну армію під Підгайцями 1667 р. (власне, 

якби не диверсія запорожців І. Сірка на Крим, все у Дорошенка 

тоді б і вийшло
30

). 

                                                             
30 Кримці після цього взагалі стали більше ставити на стосунки із За-

поріжжям (яке вже нав’язало стосунки з новим реальним конкурентом 

татар у степу – калмиками), а не з Чигирином (може бути, що тут 
також важила кримсько-російська угода від 7.VII.1670 р., за якою хан 
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Полякам знову прийшлося сідати за переговори. Новий 

король-земляк – Михайло Вишневецький (1669-1673) – був 

досить популярний серед українців
31

, тож перспективи у ком-
промісу були. Острозька комісія 1670 р. продемонструвала полі-

тичну зрілість уряду Дорошенка, але на тлі послаблення внут-

рішньої єдності козаччини (з виокремленням Лівобережжя, Сло-
божанщини і Запоріжжя) коронні комісари порахували, що Чи-

гирин просить забагато і дешевше буде пошукати зговірливіших 

(зокрема на Січі, де погоджувалися на суто станові вимоги 

«дореволюційного взірця»).  
До речі, тривалий час в історіографії панувала візія, що 

компроміс з Козацькою революцією і державністю – то така 

«поступка» з боку коронних еліт (яка вигідніша власне козакам). 
Утім, як пише сучасний польський історик Я. Домбровський, то 

було критично важливим для будучності всієї Речі Посполитої: 

«Можлива угода позначилася б у перспективі позитивно на 

розвитку держави і всіх народів, котрі проживали у ній. Йдеться 
тут не лише про збільшення військової сили. По-перше, угода 

обмежила б економічну силу магнатерії та її політичні можли-

вості. По-друге, поява на сеймі руського і православного пред-
ставництва змусила б до проведення реформ, аби запобігти па-

ралічу цієї ключової для держави інституції. По-третє, відбулося 

б загальмування чи уповільнення полонізації і конфесіоналізації 
держави, які несли за собою не тільки позитивні, але і численні 

негативні результати»
32

. 

Зрештою, злегковажили тоді поляки не лише чигирин-

ського гетьмана, але і татар-липків (їх лічилося до 10 тис. осіб), 

                                                             
зобов’язувався не втручатися у справи Гетьманщини – як її підросій-

ської, так і підпольської частини). І то був новий крок в українській 

Руїні (бо раніше татари стояли за гетьманів проти дейнеків-охлокра-

тів).  
31 Навіть П. Дорошенко звертався до нового короля як до «руського 

князя» за походженням і чекав від нього прихильності «до Русі». 
32 Dąbrowski J. Próby rozwiązania konfliktu kozackiego w latach 1648-

1672 przez polskie elity polityczne // Соціум. Альманах соціальної істо-
рії. – Київ, 2007. – Вип. 7. – S. 160. 
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яких козаки змішували із черемисами
33

. 1672 р. їм заборонили 

будувати мечеті на приватних землях, чим і штовхнули цю 

давню вояцьку спільноту на турецький бік (лише 1677 р., після 
скасування того дискримінаційного обмеження, значна частина 

липків повернулася під владу Речі Посполитої). 

Дорошенко побив польсько-запорізького претендента на 
гетьманство Михайла Ханенка, але це ще більше прив’язало 

«останнього козака» Правобережжя
34

 до турецької допомоги. 

Турки таки рушили свою армію на Україну 1672 р. і «непри-

ступний» Кам’янець пав. Поділля стало турецьким вілаєтом, а 
Львів прикордонням

35
. Дорошенка надмірна близькість до но-

вого кордону Османської імперії також не порадувала (бо жити 

«на фронті» ніхто не хотів).  
І хоча у Хотинській битві 1673 р. армія Речі Посполитої 

довела свою боєздатність, герою тієї перемоги, яка забезпечила 

йому обрання на знов спустілий польський трон – королю-

полководцю Яну Собеському (1674-1696) – прийшлося укласти 
невигідний мир. Це сталося 1676 р. у Журавно, поблизу Львова. 

Російське втручання 1674-1676 рр. добило гетьманат До-

рошенка, але турки не дали росіянам закріпитися на Правобе-
режжі. Чигиринські війни 1677-1678 рр. зруйнували першу сто-

                                                             
33 Чемериси/черемиси (барські черемиси) – окрема група подолян (по-

ходили від марійських переселенців 1527 р., 1541-1542 рр. осіли в 

околицях Бару). 1672 р. вони разом з липками пішли на службу Осман-

ській імперії та її молдовським васалам. На той час відчутно україні-

зовані. На польську службу поверталися частково після 1677 р., а далі 
після 1699 р. (під іменем «волоських чемерисів»). 
34 «Останній козак» тут власне у сенсі останній козацький революціо-

нер-новатор, після П. Дорошенка Козацька революція на Правобе-

режжі покотилася додолу – у царину хитких відроджень-ремісій.  
35 На подільському кордоні завелися навіть свої опришки (до того це 

було явище лише гірської Галичини), які діяли не лише як розбійники, 

але і як антитурецькі партизани. Хоча перебільшувати опір туркам на 

Поділлі не варто – поза шляхтою, багатьом місцевим османська влада 

була прийнятніша за польську (зокрема, у плані релігійних утисків 

статус православних покращав, а потурнаки – ті, хто прийняв іслам – 

мали податкові пільги). Зрештою, ті, хто не хотів жити «під турком» – 
просто втік. 
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лицю Козацької революції, Київ став «островом» за Дніпром, а 

спустіла – почасти через примусове зігнання населення на Ліво-

бережжя 1679 р. – Правобережна Україна цілком опинилася у 
стані заручниці чужої геополітики (карикатурне Сарматське 

князівство Юрася Хмельницького 1677-1681 рр. тут лише най-

яскравіший епізод-приклад). Ключовим пунктом річпосполит-
ської присутності в регіоні стала фортеця у Білій Церкві

36
. 

Утім, для українських козаків Правобережжя лишається 

сакральним тереном – батьківщиною їх вольностей. Повернути 

реальний зміст своєму титулу «гетьман обох сторін Дніпра» 
прагнули лівобережні гетьмани – і Іван Самойлович, і Іван Ма-

зепа (останній взагалі мав імідж ставленика правобережних 

емігрантів). А Запоріжжя творило нові свої курені з правобереж-
ними назвами – як власне останній прихисток емігрантів і як 

маркер козацьких прав на ті землі (відплатний запорізький теро-

ризм і народив згодом гайдамацький рух; зрештою і вся слава 

Запорізької Січі другої половини ХVII ст. – вона коштом Руїни 
гетьманських структур Правобережжя). 

Віденський погром турків 1683 р. дав Речі Посполитій 

нові шанси на Правобережній Україні. Король-воїн Собеський 
був схильний шукати з козаччиною, яка ще мала авторитетних 

вождів (як ось Самусь і Палій), компроміс. Власне, коронне 

військо було зосереджене на подільсько-молдовському напрям-
ку – 1684 р. похід на Поділля, 1685 р. – на Буковину, 1686 р. – на 

Молдову, 1687 р. – облога Кам’янця, 1692 р. на Тернопільщині 

заклали новий армійський опорний пункт – Окопи святої Трійці. 

Отже, віддати допоміжний правобережний фронт допоміжному 
таки козацькому війську мало і чисто військовий сенс. Причому, 

тут козакам-правобережцям співпрацювати доводилося більше 

не з коронною армією, а із союзниками у війні з турками і 
татарами – лівобережним Гетьманатом і Росією. 

1685 р. сейм Речі Посполитої декларував повернення 

козацтву «їхніх прадавніх вольностей, свобод і привілеїв», а 
королівські накази дозволили козакам осаджувати спустошені 

                                                             
36 Власне, за столицю краю австрійський дипломат, який їхав до 

Б. Хмельницького в Чигирин, сприйняв підкозацьку Білу Церкву ще у 
1657 р. 
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прикордонні землі. Насправді, спочатку йшлося про пунктир 

анклавів навколо давніх козацьких міст – Чигирина, Канева, 

Корсуня, Черкас, Умані, Кальника та Білої Церкви, але козаки 
традиційно швидко перевершили сподівання річпосполитського 

уряду (хоча за межі Київського та Брацлавського воєводств нова 

козаччина вже не сягала). Спробу накинути їм старшину зі 
шляхти – також поховали (разом із вбитим 1684 р. – за надмірні 

козацькі втрати у поході на Молдову – гетьманом Стефаном 

Куницьким). 

Затурбувався тоді навіть гетьман Самойлович на Лівобе-
режжі, бо польська агітація говорила про відновлення «золотого 

часу» первісних козацьких вольностей
37

 і чимало примусово 

зігнаних мешканців Правобережжя потяглися назад, на рідні 
місця. Щоправда, нові козацькі правобережні центри – Богуслав 

і Фастів – тулилися до самого дніпровського кордону (хоча, 

спочатку «столицею» відроджуваного гетьманату лишався 

Хмельниченків Немирів
38

). Але попри незначні, порівняно із 
лівобережною Гетьманщиною, сили правобережців, вони мали 

імідж «справжніх козаків», які живуть за прадавніми, ідеально-

істинними звичаями
39

. Тому, не дивно, що за лідерською хариз-
мою Палій згодом конкурував із Мазепою. 

1686 р. у Львові польський монарх підписав Вічний мир 

із Московським царством
40

. Це також сприяло заспокоєнню 

                                                             
37 У той час, коли на Лівобережжі старшина 1680-х рр. новозаведеними 

«орендами» відбирала у козаків традиційні джерела прибутків (зокре-

ма суперприбуткове право виробництва і продажу алкоголю) і почи-
нала вимагати відробітків за зразком селянських («як і з мужиків»), 

«прадавні вольності» – то була велика соціальна бомба. 
38 Відома схематична мапка з книжки Якуба-Казимира Гаура (Haur) 

«Skład albo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemianskiey...» 

(Краків, 1693), де «Україна» (=ексгетьманська Правобережна Україна) 

показана зі столицею (=місцем головної битви за цей край короля Яна 

Собеського) в Немирові.  
39 Тут мотив Правобережжя-прабатьківщини зливався із запорізькими 

темами січовиків як першокозаків і Січі як козацької столиці. І це 

природно, бо Запоріжжя дуже активно брало участь у «правобереж-

ному відродженні». 
40 Сейм затвердив договір лише 1710 р. (і то з поправкою щодо релігій-



106 

Правобережжя, яке мало розуміти, що дніпровий кордон – то 

тепер надовго
41

. Тим паче, що діям на півдні – проти татар і 

турків – це не заважало, бо Річ Посполита і Росія були союз-
никами на цьому фронті. 

Лише Карловицький польсько-турецький мирний дого-

вір 1699 р. змінив цю ситуацію (він повернув Речі Посполитій 
Поділля та підтвердив її права на Правобережну Україну). Утім, 

вже смерть Я. Собеського, того істинного сарматського воло-

даря, для якого козацтво було частиною «природної» картини 

буття Речі Посполитої, не віщувало козакам «світлого майбут-
нього». Новий король-саксонець, Август ІІ Сильний (1697-1706, 

1709-1733), вірив у сили своєї регулярної армії (яка не завадила 

татарам ще 1698 р. і 1699 р. попустошити Галичину
42

), а козач-
чину звав застарілою «міліцією» (зрештою, і козаки під час 

королівських виборів трималися більше сторони його головного 

конкурента – французького принца Конде).  

Мир з турками і союз з Росією знецінив в очах шляхет-
ського уряду потребу у козацтві. Тому, 1699 р. сейм ухвалив 

постанову про розпуск «козацької міліції»
43

. Якійсь час козаки 

                                                             
ного питання, що нівелювала права православних). 
41 Хоча, лівобережна Гетьманщина визнавала цей кордон не цілком 

(зокрема, на підставі, що на Лівобережжі мешкають власники маєтнос-

тей на Правобережжі). Ось Миргородський полк контролював право-

бережний Крилів у гирлі Тясмину (маєтність полковника Д. Апостола). 

Ще 1701 р. російські дипломати консультувались із І. Мазепою про 
можливість відступлення правобережної смуги від Стайок до Чигири-

на Речі Посполитій. Гетьман погоджувався на віддання Стайок, Трах-

темирова та Трипілля, але відмовлявся піти на це щодо Чигирина, 

Крилова, Канева та Черкас. 
42 Війна на широкополій Україні все ще велася з перевагою кінноти. 

Ось і Я. Собеський реформував мушкетерів у коронній армії, доозбро-

ївши їх бердишами – зручними якраз проти вершника. А в Західній 

Європі тоді вже запанував багнет (зручніший проти піхоти). 
43 Сейм 1699 р. прийняв дискримінаційні постанови і щодо православ-

них міщан – їм, на відміну від греко-католиків, не давали займати 

посади в міських магістратах. А в Кам’янці-Подільському (щойно по-
вернутому від турків) взагалі заборонили проживання дизунітам-пра-
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сподівалися, що до її реалізації на практиці не дійде – вони 

навіть пішли 1700 р. разом з коронною армією воювати зі шве-

дами під Ригу. Але 1702 р. король ствердив сеймову постанову 
своїми наказами (тоді ж помер і старий коронний гетьман 

С. Яблоновський, з яким у козаків була давня «історія стосун-

ків»
44

). 
І Правобережжя знайшло ще сили на нове повстання 

1702-1704 рр. (іноді зване «другою Хмельниччиною»). Зірками 

його стали фастівський полковник Семен Палій (саме він діяв 

проти Білої Церкви – головного центру річпосполитської при-
сутності в регіоні) та останній шляхтич-інтелектуал, страчений 

Річчю Посполитою за підтримку козаків – волинець Данило 

Братковський (канонізований 2013 р.)
45

. Козаки уникали вели-
ких битв з коронною армією, але змогли суттєво поширити зону 

свого контролю в бік Поділля і Полісся.  

Зрештою, і поляки, зайняті Північною війною (1700-

1721), бажали розібратися з повстанцями чужими руками. 
Справа в тому, що козаки оголошували про перехід у підданство 

російського царя. А той був союзником короля польського – тож 

                                                             
вославним (навіть євреям було краще – їм дозволяли офіційно затри-

муватися у місті на 3 дні). 
44 С. Яблоновський взагалі був проти союзу з Росією і Північної війни 

– він вважав, що саме з росіянами і треба воювати, а з козаками 

шукати компроміс. 
45 Власне, смерть Братковського стала символом смерті православної 

шляхти як примітної у Речі Посполитій соціальної групи. Уряд зміг 
нав’язати шляхетним громадянам думку, що православ’я=нелояльність 

(бо питання кому вони більш лояльні – польському королю чи росій-

ському царю, який позиціонував себе як оборонець світового право-

слав’я). Усі річпосполитські українські єпархії перейшли на унію – 

Перемиська 1692 р., Львівська 1700 р., Луцька 1702 р. (власне до 

1711 р. ще був шанс зберегти цю єпархію за православними). 1708 р. 

до греко-католиків приєдналося навіть Львівське Ставропігійне брат-

ство. Православними лишалися тільки правобережні терени Перея-

славської єпархії, яка стала вістрям боротьби з унією, бо 1711 р. сюди 

перейшов останній православний єпископ Луцької єпархії (але через 

кордон нормально функціонувати єпископство тут не могло і трима-
лося хіба на мережі монастирів). 
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ляхи запропонували Петру І прибрати своїх «підданих» з корон-

них володінь
46

. 

1704 р. російські війська із допоміжним лівобережним 
корпусом гетьмана Мазепи вступили на Правобережжя. Йшли 

вони на допомогу королю Августу, але і з місцевими справами 

час розібратися у них був. Попри те, що Палій охоче доєднався 
до війська гетьмана з Лівобережжя, цар наказав його арешту-

вати. Згодом, 1705 р. Петро І навіть примусив Мазепу відіслати 

арештанта з Батуріна до Москви, звідки заслав героя Правобе-

режжя в Сибір, до Тобольська. 
Утім, де-факто господарем на Правобережній Україні 

тоді лишився лівобережний гетьман (а це цілком задовольняло 

повстанців, Самусь ось 1704 р. склав перед ним свою булаву). 
Скидалося навіть, що Мазепа розглядав Білу Церкву як другу 

столицю свого гетьманату. До виступу мазепинців 1708 р. і 

нової шведської протекції правобережці також поставилися 

лояльно.  
Не дивно, що саме на цьому плацдармі пробував утвер-

дитися гетьман Пилип Орлик. Ще напередодні провального для 

росіян Прутського походу 1711 р. проти Туреччини орликівці 
пішли на штурм Білої Церкви. Тоді ж прийняв свій «останній 

бій» вождь правобережного козацтва – Самусь. У квітні 1711 р. 

він був оточений разом зі своїм Богуславським і Корсунським 
полками в Богуславі підрозділами росіян Д. Голіцина, що діяли 

у порозумінні з польськими загонами А.-М. Синявського. Під 

час боїв Самусь із сином та інші козацькі старшини потрапили у 

полон, але й після цього їх козаки продовжили битись. Цей опір 
показав, що Правобережжя і надалі нелояльне як до поляків, так 

і до росіян, а турецька протекція досі має тут шанси.  

Отже, цар наказав зачистити бунтівний анклав – і на 
рубежі 1711 і 1712 рр. відбувається новий примусовий згін пра-

вобережного населення на Лівобережжя. Та Орлик ще мав сили 

запорожців і навесні-влітку 1712 р. на згарищах південної Брац-

                                                             
46 Власне і поляки, які підтримали обрання 1704 р. королем прошвед-

ського кандидата Станіслава Лещинського, також уповали на те, що 

чужинці-шведи розв’яжуть для них українське питання (і повернуть 
Речі Посполитій Лівобережну Україну). 
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лавщини та південної Київщини з’являються близько 4 тис. 

козаків, які відроджують полки в Умані, Корсуні та Чигирині. 

Орликівці навіть планують вторгнення на Лівобережжя із захоп-
ленням Переволочни на Полтавщині.  

Але вже у грудні 1713 р. 20 коронних польських корогв і 

кілька піших батальйонів кам’янецького каштеляна М. Калинов-
ського виступили з Умані проти піших і погано споряджених 

сил запорожців-орликівців, які, оселюючись на Правобережжі, 

явочним порядком бажали закріпити за собою територію від 

Дніпра до Случі
47

. У сутичках під Погребищами, Немировом і 
Фастовом було перебито, повішено та посаджено на палі 

близько 1 660 козаків. Це був розгром (останнім пунктом обо-

рони став укріплений природою Стеблів, який пав вже на почат-
ку 1714 р.). Найбоєздатніші частини сердюків і кінних козаків у 

лютому 1714 р. віддали перевагу відступу на Лівобережжя, де 

вони склали свої клейноди перед Скоропадським. Ненависні ж 

Петру І запорожці, які не сподівались на помилування від царя, 
пішли на південь, у татарські володіння

48
. 

Дипломатичну крапку з козацьким Правобережжям по-

ставив Адріанопольський мирний договір 1713 р. Існують дум-
ки, що Орлик, який до кінця тримався за шведську протекцію, 

аби згодився на турецьку зверхність, міг би схилити турків бути 

активнішими у справі правобережного гетьманату, але сталося 
як сталося. 

                                                             
47 Є згадка про успішний напад «взимку» 1713 р. на коронні загони 

відділу «Шавченка» (напевно, це Савченко/Сава Чалий) з іншими пов-

станцями. Він і став приводом для карального походу Калиновського, 

див. польську віршовану рукописну хронічку часів короля Августа ІІ 

«Conbinuatio Gestorum in Polonia et allibi Anni 1711 die 24 Aprilis» – s. 9 

(зберігається у Кракові «Archiwum Sławuckie» в «Biblioteka Romana 

Sanguszki»). 
48 Козаки мали відійти на Січ і в «ханські слободи, де хліба мало, але 
сила води» (як глузував польський спостерігач).  



 



 

Розділ 5 

«Переповнення» ХVІІІ століття:  

Царська контрреволюція і опір старих революціонерів – 

шляхти і козаків. Вибір між імперією і націями 

 

Ключем для розуміння цього періоду української історії 
є торжество цивілізації Просвітництва, яка тоді крокувала із 

Західної Європи по всьому світу
1
. Вона тривала десь зі століття 

– з 1680 по 1780 роки
2
. Її сутністю оголошують множитель 

(множитель зростання) – тоді різко, в рази змінюються напра-
цьовані у попередній час параметри західної цивілізації. Насе-

лення Європи зростає небаченими темпами (удвічі за століття, 

причому в Україні цей темп ще швидший) – тому колонізація 
світу європейцями з точкової стає масовою (українці на Кубані 

також наприкінці цього періоду здобувають перший стійкий 

анклав розселення поза межами власної країни). Згуртовані дер-

жавні центри здобувають рішучу перевагу над розосередженою 
«варварською» периферією. Письменність – головний параметр 

інтелектуального розвитку цивілізації – зростає взагалі десяти-

разово (а культурний багаж, що поширювався у письмовій 
формі, зріс навіть у 20 разів

3
). Це нечуваний доти показник

4
. 

Цивілізація Просвітництва взагалі пориває із циклом 

(основним образом традиційної культури) і прагне безперерв-
ного лінійного розвитку («прогрес» нове і саме просвітницьке 

слово у словнику людства). XVIII століття – це точка неповер-

нення на шляху від традиційного до модерного суспільства, від 

сталості-застиглості до руху-течії. З іншого боку – це час остан-

                                                             
1 Див.: Шоню Пьер. Цивилизация Просвещения. – Екатеринбург, 2008. 

– 688 с. (першодрук – 1971 р.). 
2 Це хронологія для Заходу – на європейському Сході ці рамки дещо 

зсуваються. 
3 Тому не слід тлумачити той інтелектуальний розвиток як сферу суто 

раціонального. Освіта-виховання Просвітництва мала функцію про-

будження-ініціації не лише розумної, але і «чуттєвої людини». 
4 Ширше про революційну роль письменності див. розділ 4 «Чи 

можуть книги спричинити революцію?» в: Шартье Роже. Культурные 

истоки Французской революции. – Москва, 2001. – 256 с. (першодрук 
– 1990 р.). 
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нього блиску традиції, її досконалості (майже штучної, адже, 

перш ніж вигадувати нові форми, вже згаданий розширений 

інтелектуалізм Просвітництва всебічно потренувався на старих-
знайомих).  

Просвітницька «переповненість» вихлюпувалась у світ – 

отже, вестернізація – то ще одна барва епохи. Тоді відбувається 
перехід від малої Європи

5
 (Англія, Франція, Нідерланди, Рейн-

ська область і північна Італія), до Європи великої, у якій вже є 

місце і Україні. Це час, коли Великий Кордон (християнської та 

ісламської цивілізацій) відступає і прикордонна війна перестає 
визначати триб життя українця. 

У філософії/політичній теорії просвітницька «переповне-

ність» дає відмову від ренесансного ідеалу «мішаного ладу» 
(компромісу-поєднання усіх античних «добрих» форм правління 

– монархії, аристократії та демократії) на користь «чистих 

форм». І вже на зорі Просвітництва Спінозів «Богословсько-

політичний трактат» 1670 р. (витвір золотого віку новаторської 
Голландії) оголошує демократію «природною» і найкращою 

формою правління (на іншому полюсі – монархії пробують 

протиставити цій революційній ідеї свій «чистий» апгрейд – 
абсолютизм

6
). В Україні успіхи просвіченої монархії (яка, до 

часу, повсюдно звитяжить на європейській периферії
7
) зробили 

                                                             
5 Поняття Європи не тотожне давнішим спільностям (латинський світ, 

християнська цивілізація). 
6 Аристократія також мала свій «чистий» апгрейд – інтелігенцію-

меритократію, але з просвітницької «битви екстрем» вона випадала. 
Причому, «підігрувала» вона радше демократам (та ж частина аристо-

кратії, яка пов’язала своє майбутнє з монархами перетворилася на 

самогубно-штучну дворянську касту). І доба Просвітництва дала пер-

ший приклад, що буває в такому разі – від реформ Кольбера 1668-

1672 рр. (а Франція Людовіка ХIV – модель просвітницького абсолю-

тизму), які перетворили французьку аристократію на закриту касту, до 

Великої Французької революції 1789 р. з її гільйотинами 117-121 роки 

(якщо додамо ці цифри до 1785 р. – року «Жалуваної грамоти дворян-

ству», яка звільнила від обов’язкової служби російських дворян, отри-

маємо 1902-1906 рр. – часи першого революційного підйому 1905 р. в 

імперії царів). 
7 «Шалений ритм дріб’язкового реформаторства» – висловився 
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із її поконаного локального суперника – старої козаччини – 

символ демократії (переможеної тут підступом-ґвалтом, а не 

правдою) і головне джерело майбутніх національних відроджень 
ХІХ-ХХ ст. 

Переповненість – це ще й спокуса відмови від складності-

каламутності старосвітської традиції на користь раціональної 
ясності-простоти. Це використання енергії ентропії-спрощення, 

концентрація на певних проривних напрямах (з метою розши-

рення можливостей держави). Символом доби стає мапа-земле-

опис – вона подає новий образ цілості-стандартності, утім це 
хоч і досить детальна, але таки «спрощена реальність»

8
.  

Якщо повернемося до ранньомодерних революційних 

циклів – то побачимо, що і Шляхетська, і Козацька революції у 
цей час вже на фазі занепаду-згортання. Причому, перша – на 

позір позбувшись у Речі Посполитій конкуренції другої – пори-

нула у відродження золотого для себе XVI ст. (тільки стриму-

вати магнатів шляхті без козаків тепер вже було несила). Друга 
– в обрізаних річпосполитських кордонах – мстилася за силовий 

спосіб її усунення-витіснення хвилями гайдамацького терору. 

Інші ж недогарки Козацької революції – лівобережна Гетьман-
щина, Запоріжжя і Слобожанщина – змагалися за свої автономії 

з новим революційно-модернізаційним проектом – Царською 

революцією-контрреволюцією (уже мовилося, що з революцією 
його єднає потенціал модернізації, але з точки зору збільшення 

соціальної бази руху – то радше контрреволюція, бо царі як 

рушійна сила сильно менш численні і за шляхту, і за козаків). 

                                                             
Шоню про австрійський просвічений абсолютизм, див.: Шоню П. Ци-

вилизация Просвещения. – С. 216. Гадаю, ефектне шаленство монарха-

винахідника та дріб’язок позірно-всеохопної бюрократичної машини-

механізму – то взагалі про «блиск і злиденність» європейського абсо-

лютизму. До Росії Шоню також нещадний – «великий міраж доби Про-

світництва», див.: Там само. – С. 230. 
8 На цю роль ранньомодерної карти (плану місцевості) звертав увагу 

американський соціолог Джеймс Скотт, див.: Скотт Дж. Благими на-

мерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучше-

ния условий человеческой жизни. – Москва, 2005 (англ. першодрук – 
1998). – С. 18-20. 
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Тимчасом, XVIII ст. виводить на простір тих двох старих 

ранньомодерних революційно-модернізаційних проектів новий 

– Царську (імператорську) революцію/контрреволюцію. Як уже 
йшлося, розпочалася вона т. зв. Петровськими реформами (тоб-

то десь з 1690-х рр.), увінчана потьомкінською утопією Кате-

рини ІІ і дійшла до повного вичерпання Ancien Régime/Старого 
Порядку, як історичного тренду, у 1856 р. – із поразкою Росій-

ської імперії у Кримській війні (вершинне плато цієї революції 

1768-1825 рр. – від розпуску Комісії з укладання Нового Уло-

ження до декабристів).  
 

5.1. Річ Посполита з її Україною та Російська імперія  

(1713-1795) 
Головним важелем для російського втручання лишалася 

т. зв. проблема релігійних дисидентів (православних). Витікала 

вона з втрати Річчю Посполитої статусу «великої держави» (ос-

тання спроба спільно із Саксонією відбити це місце у Швеції 
закінчилася на бойовищах Північної війни провалом). Тепер 

шляхта мала звикати до другорозрядності своєї держави (це не 

так погано – ось козакам-українцям тоді вже світила хіба авто-
номія). А отже, вчитися нерівноправному партнерству та мири-

тися із втручаннями у свої справи. 

Не дивно, що у річпосполитських політиків-державників 
була постійна спокуса «зачистити» усіх іновірців (в Європі 

принцип «чия влада, того і віра» після Вестфальського миру 

1648 р. взагалі скоріше норма). Зрештою, і прецедент уже був – 

1658 р. сейм прирік на вигнання аріан (вони здебільшого пере-
бралися до Голландії). 1668 р. – під страхом смерті той таки 

сейм заборонив будь-які відступи від католицизму (йшлося про 

протестантів – колишніх католиків). Для річпосполитських пра-
вославних – оскільки ними тепер керували із «закордонного» 

Києва і російських столиць (а те що в Росії церква підконтроль-

на царю ні для кого секретом не було
9
) – єдиним шляхом прими-

                                                             
9 Українці тут також не обманювалися – на Київському соборі 1686 р. 

щодо підпорядкування Київської митрополії московському патріарху 

прямо заявили – якщо ми зрадимо Константинопольського патріарха, 
то православних у Речі Посполитій «насильно підкорять папі». 



115 

рення з Річчю Посполитою оголошувався перехід в унію, на гре-

ко-католицизм
10

.  

1720 р. на греко-католицькому соборі в Замості унію 
оголосили єдиною законною церквою східного обряду в країні. 

Символом наступу «уніатів» стала нова (з 1746 р.) резиденція 

греко-католицьких митрополитів – Радомишль на Житомирщи-
ні. А знаком «м’якої сили» було підвищення освітніх стандартів 

(уособлювані школами ордену василіан та їх видавничими осе-

редками у тернопільському Почаєві, підляському Супраслі і га-

лицькому Уневі). 
Утім, на заваді активній релігійній політиці стала слаб-

кість державної машини Речі Посполитої (принаймні, порівняно 

із популярними тоді німецькими взірцями «поліційної дер-
жави»). Магнати і шляхта у своїх володіннях могли у власних 

інтересах реально блокувати загальнодержавні проекти
11

. Вони 

таки нав’язували і взаємовигідні контакти з закордонними воло-

дарями та інституціями. До всього ж, кількість шляхти (приві-
лейованого стану) у державі сильно перевищувала «нормальні» 

європейські пропорції (звідси жарти, що у польській армії офі-

церів більше чим солдат
12

 і скарги, що і податки взяти ні з кого).  
Більш того, панування королів-саксонців – Августа ІІ 

(1697-1706, 1709-1733) і Августа ІІІ (1734-1763) – сприяло ут-

                                                             
10 Ще 1677 р. православні церковні інституції були обтяжені військо-

вими податками (квартирування війська, збори провіанту, транспорту і 

т. ін.), від яких греко-католиків звільняли. І те що православних хрис-

тиян, таким чином, лічили в Речі Посполитій на рівні євреїв ставало 
точкою постійної суспільної напруги. 
11 Ось чигиринський староста Ян-Каєтан Яблоновський – цей «князь 

на Острозі», який всерйоз грав в удільність – 1753 р. дав дозвіл на 

ігуменство в Мотронинському монастирі людині з-за кордону, урод-

женцю лівобережної Гетьманщини Мелхіседеку Значко-Яворському (з 

1761 р. цей ігумен фактично заступав переяславського єпископа у пра-

вобережній частині тієї єпархії). 
12 Армію Речі Посполитої дуже скоротили 1717 р. під тиском Росії 

(була ще саксонська армія, але їй не дозволялося квартирувати на 

річпосполитських теренах). Цілком може бути, що більш мілітаризо-
вана шляхта України переживала скорочення попиту на військових 
гостріше, ніж деінде. 



116 

вердженню думки, що модернізація – це німецька вигадка, яка 

не дуже то і лічить польському патріоту. Для характеристики 

цього ретроградного світогляду і придумали згодом термін 
сарматизм.  

Утім, «світло у кінці тунелю» таки існувало. І пов’язане 

воно із освітньою сферою – школа в Речі Посполитій була впов-
ні європейською і «наукових експертів» країні не бракувало. 

«М’яка сила» річпосполитської культури (посиленої новою про-

грамою Просвітництва) ще здатна була очаровувати спостеріга-

чів і діяти на завзяту молодь (ось «купить Піярськую грамат-
ку

13
» і український Еней троянцям наказував). Тому, навіть си-

бірські заслання поляків-шляхтичів давали плоди у вигляді ці-

кавих наукових описів Сибіру. 
Тимчасом, спадкоємці Козацької революції також мріяли 

про реванш. Його базою став найбільш автономний тоді осере-

док козаччини – Запорізька Січ. З ним була пов’язана і перша 

європейська політична еміграція українців – небезталанні мазе-
пинці

14
. Крім того, тривалий час на їх боці виступала і спус-

тошеність українського прикордоння – новоколонізований прос-

тір сприяв практиці винятків (нехай не вічних – «до часу»)
15

. 
Жевріла ще надія і на нову «турецьку війну». Справді, 

лише поразка турків у війні з Росією 1736-1739 рр. відправила 

мазепинців на «політичну пенсію»
16

 (гетьман Розумовський 
афористично казав, що саме тоді «переродилася» і лівобережна 

Україна – бо не скористалася військовими діями для нового 

повстання
17

). Не дивно, що і нове слово в лексиконі україн-

ського руху – «гайдамаки» – турецьке за походженням
18

 (перша 

                                                             
13 Піари – чернечий орден активний в Речі Посполитій, котрий 

спеціалізувався на освіті. 
14 Серед малознаних ініціатив мазепинців є ось і спроба популяризації 

української мови як письмової. 
15 Власне, по всій Європі колонії стають «заповідниками тих, хто 

програв». 
16 Була ще надія на Францію, куди перебрався П. Орлик, але то вже був 

перехід у суто дипломатичну площину. 
17 Насправді, якби турки наступали в бік Гетьманщини, могло б 

скластися і по-іншому. 
18 Пов’язання тих, хто гукав «гайда», із «бродяжництвом-грабунком» 
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згадка 1714 р.
19

). 

Неспокійний для Речі Посполитої був і кордон з Геть-

манщиною
20

. Ось за життя гетьмана І. Скоропадського у вересні 
1720 р. миргородський полковник ще міг дозволити собі зброй-

ною рукою відстояти козацькі права на чигиринському Правобе-

режжі (мова, зокрема, йшла про т. зв. бджоляну десятину, що 
збиралася на гетьмана з пасік у Чорному лісі). Тоді півторасо-

тенний загін миргородського полкового судді Матвія Остро-

градського, разом із сотниками кременчуцьким, власівським, 

городиським та омельницьким, незважаючи на заборону росій-
ських прикордонників на заставі в Кременчуці, переправився на 

правий берег Дніпра та вигнав магнатського підстаросту з Чиги-

ринського староства. Справа ця тягнулася до 1732 р., причому і 
поляки пробували вийти за формальний кордон (намагалися 

закріпити за собою смугу за Тясмином аж до Крукова-Крюкова, 

що навпроти Кременчука)
21

. 

Такі випадки доводили, що дії явочним порядком, коли 
центральний уряд «ставиться перед фактом», мають сенс. І 

гадки, що ось недалекі гетьманці/запорожці/гайдамаки тоді 

жили «ілюзіями» – то лише урядова точка зору
22

. 
Магнатська вольниця на Правобережній Україні давала 

козаччині й інші шанси на виживання. Адже були серед україн-

ських магнатів і прихильники прошведського короля Станіслава 

                                                             
не має дивувати – вигнанцям, часто-густо, задля виживання більш 

нічого і не лишалося робити. Ось і подільські шляхтичі-вигнанці під 

час турецької окупації Поділля 1672-1699 рр. бувало йшли в опришки. 
19 Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – 

XVIII століття: джерелознавчій аналіз. – Запоріжжя, 2008. – С. 309.  
20 Ще 1720 р. польський посол С. Хоментовський звернувся до росій-

ського уряду з проханням: щоб уникнути «назавжди» суперечок, треба 

міста, що за Вічним миром 1686 р. мали залишатись незаселеними, 

повернути колишнім власникам – шляхті, щоб заселювати й експлуа-

тувати (зокрема перевози через Дніпро). Російський уряд не погодився 

та відстоював статус-кво. 
21 Власне остання збройна контракція поляків тут фіксується ще 

1740 р. (спалили дві церкви у Крилівській слобідці).  
22 Її охоче тиражують російські історіографи, для яких призма поглядів 
уряду вельми комфортна. 
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Лещинського, і прибічники польсько-турецького антиросійсько-

го союзу. Ось той таки син коронного гетьмана С. Яблоновсько-

го, білоцерківський і чигиринський староста Ян-Станіслав Ябло-
новський після Прутської поразки росіян 1711 р. висловлювався 

за спільні дії Речі Посполитої з турками і татарами проти Росії. 

Не дивно, що 1715 р. кримський хан Каплан-Гірей просив поль-
ського короля Августа ІІ не видавати росіянам запорожців, які 

оселилися в Чигирині і котрим татарський володар обіцяв усіля-

ку підтримку
23

. Мазепинці та їх нащадки у володіннях чигирин-

ського старости фіксуються і значно пізніше. 
Цікава тут і доля «шаблі Орлика» – полковника Сави 

Чалого. Не в змозі утримувати цей останній значний підрозділ 

орликівців гетьман-емігрант санкціонував його перехід на маг-
натську службу. Фактично, «в оренду» і «до часу». Ще за часів 

турецької війни 1736-1739 рр. Чалий був настільки кісткою у 

горлі росіян, що російський фельдмаршал Мініх потайки давав 

гроші на його вбивство
24

. 
Російський проект 1750-х рр. Нової Сербії на Правобе-

режжі за Тясмином також швидко допік шляхетним громадянам 

Речі Посполитої (хоча, новосерби й ускладнили доступ запорож-
ців-гайдамаків до річпосполитського кордону). У червні 1762 р. 

поляки готові були розв’язати в регіоні повномасштабну війну. 

                                                             
23 РГАДА. – Ф. 123. – Оп. 1. – Спр. 1715 р., № 3. 
24 Реальний Сава Чалий не заслужив свою літературну славу козака-

«ренегата». Він був, напевно, найбільш помітною постаттю т. зв. Ор-
ликової партії серед запорожців, і його гучний особистий конфлікт із 

запорожцями-гайдамаками – це відлуння ширшого конфлікту «орли-

ківців» із тою частиною Запоріжжя, що у 1733 р. зрадила справі мазе-

пинської еміграції. У поляків він служив радше на становищі «орендо-

ваної шаблі», аби якось зберегти свій загін як боєздатну одиницю. І 

вбивство С. Чалого у 1741 р. підросійським запорожцем-гайдамаком, 

схоже, було оплачене царським золотом (у 1739 р. голову орликівця 

вже пробував здобути для Мініха запорізький полковник Василь 

Грива). Може бути, це політичне вбивство 1741 р. зірвало план Орлика 

та його французько-шведських покровителів щодо утворення нової 

козацької автономії вже не під турецькою, а під польською протекцією 
(1742 р.). 
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Йшлося про спільний з татарами напад на терени Нової Сербії
25

. 

Крім регулярних військ, з прикордонних українських володінь 

тоді було мобілізовано не менш 4 тис. козаків.  
У відповідь російське командування підтягнуло до ново-

сербських кордонів додаткові військові підрозділи. Причому, 

4 серпня 1763 р. імператриця дала дозвіл на таємні вилазки вій-
ськових команд на польську територію. Вони мали захоплювати 

і повертати втікачів з російських підданих, що оселилися на 

прикордонні. Не дивно, що поляки і далі плекали плани спіль-

ного польсько-татарського набігу на новосербські терени. 
Взагалі російські війська занадто часто у цей період 

заходили на річпосполитські терени, що суттєво дезорганізувало 

владу на місцях, змушувало сприймати її як зовсім не остаточну 
інстанцію. Жодні королівські вибори вже без вояків з Росії не 

обходилися. А участь українських частин з Гетьманщини і Запо-

ріжжя, які нехай і під загальним російським командуванням, але 

здобували власні перемоги над польською армією, сприяла 
думці, що той ворог українцю по силах.  

Хвилі гайдамацьких рухів також мали опертя у таких 

внутрішніх розрухах (крім турецьких війн і польських безкоро-
лів’їв, були ще голод і пошесті через екстремальний холод 1748-

1750 рр.). Гайдамацтво взагалі досить складне явище – політич-

на течія у ньому проглядається, але вже у вельми деградованих, 
порівняно із Козацькою революцією, формах

26
 (бо легальних 

джерел прибутків і визнаного суспільного статусу у гайдамаків, 

на відміну від старих козаків, не було). Причому, як Речі 

Посполитій, так і її державним сусідам було вигідно примен-
шувати цей політичний складник і зводити новий рух до баналь-

ного бандитизму (зрештою, у XVI ст. те саме робили і з козацт-

вом). Єдиним значним структурним елементом гайдамацтва ли-
шалася Запорізька Січ, яка саме тоді набула іміджу «хлопської 

школи» (ідея інтернаціонального військового Ордену християн 

                                                             
25 Це не перший такий задум – восени-взимку 1756 р. від поляків і 

татар вже чекали чогось подібного. 
26 Прикметно, що символічна зброя старого козацтва – мушкет-само-

пал – «високотехнологічна» на свій час, а гайдамаки-колії орудують 
суперархаїчними «свяченими ножами». 
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уходить на маргінес у купі із постулатом позастановості козач-

чини, який деградує разом із зникненням політичного явища 

річпосполитської «шляхти руської»). 
Взагалі загадана спроба Речі Посполитої відбудувати 

«золоте» ХVI ст. багато в чому призводила до стану «дежавю». 

Старі «граблі» і у ХVIІІ ст. працювали по-накатаному. Магна-
там потрібні приватні армії (а надвірні козаки – це ще й недоро-

го) і з’являлися козацькі офіцери (=українці з командним досві-

дом); шляхті потрібні прибутки, а вільнішо-пільговий колоні-

альний фонд вичерпний – і визиск селян зростав; утискувані 
маргінали – соціальні і релігійні (гайдамаки і останні православ-

ні) – об’єднуються і церковний фанатизм береться за зброю; 

сприяння єврейським колоністам наштовхується на конкурен-
цію старожилів. Ще й регулярні шляхетські конфедерації по-

всюдно демонстрували ефективність тиску на державу засобами 

повстання. 

Новим порівняно із ХVI ст. у цьому багатошаровому 
протистоянні була сама його задавненість, досвідченість опо-

нентів і значно нижча загальна лояльність до Речі Посполитої як 

політичного проекту (адже альтернатив йому не бракувало). 
Будь-який український повстанець першим ділом згадував про 

Хмельниччину і за нею вивіряв свої дії. Шляхта уповала не на 

щоденну законність, яка цивілізувала нові просвітницькоорієн-
товані державні проекти в Європі, а на карально-залякувальні 

експедиції. Кордон між привілейованими шляхетними громадя-

нами і простолюдом виглядав все менш проникним. 

Утім, агенти нової просвітницької держави з’являлися і 
на річпосполитській Україні. Зокрема, Корона організувала мас-

штабну торгівлю українською худобою, яку переганяли аж до 

Вроцлава. Підтримувала окремі інфраструктурні проекти – 
зокрема у сфері охорони здоров’я (проблема епідемій на Право-

бережній Україні стояла вельми гостро). Хоча ось коштовні пла-

ни запрошення на Україну західних колоністів – шотландців, 
ірландців та т. ін. – коронний уряд не потягнув (але польських 

колоністів – як селян, так і шляхти – справді більшало; новими 

людьми в регіоні стали і переслідувані на батьківщині російські 

старообрядці). Західноєвропейські агенти міжнародного бізнесу 
давали нові імпульси місцевій економіці (хоча, на українських 
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землях Корони домінувала усе ж єврейська торгівля
27

). Магнати, 

чимало з яких мало гарну домашню та закордонну освіту, ціка-

вилися агрономією, новими практиками раціонального земле-
користування і подекуди творили взірцеві господарства та висо-

коспеціалізовані спільноти
28

 (аристократи Речі Посполитої вза-

галі зачудовували західніших європейців екстремами – вони то 
під деревом в дорозі ночують, то фонтани з вина у замку влаш-

тують). Охоче користалися польські гранди і можливостями 

співпраці з підросійською Україною та татарсько-турецькими 

володіннями (польська орієнталістика взагалі дала тоді кілька 
постатей світового значення). 

Важливим завданням державної модернізації було упо-

рядкування новочасно-поліційного кордону за європейськими 
стандартами (бо здавна на прикордонні заправляли місцеві мілі-

ції – лише як проблема ставала великою – набіг, повстання чи 

таке інше – то з глибини країни висувалася на кордон армія). 

Цю справу вирішили лише у 1781 р. – розставили прикордонні 
стовпчики, намалювали карти

29
, побудували митні пункти, 

домовилися про взаємодію з російськими прикордонниками. А 

така взаємодія була справою непересічною, бо через кордон тоді 
«гуляли» навіть сотнями-тисячами – як з кримінальними цілями 

(і під гайдамака міг спрацювати хто завгодно), так і з баналь-

нішою метою ухилення від податків – адже по обидва боки кор-
дону новим поселенцям давали пільги на кілька років безподат-

кового життя. 

Можна казати, що в Речі Посполитій було роздолля для 

«пілотних проектів» (у т. ч. і в сфері звільнення селян від 

                                                             
27 Традиційний законодавець міських стандартів у регіоні – Львів – 

після шведського погрому 1704 р. переживав не кращі часи, а 1772 р. 

він взагалі відійшов під владу австрійців. Пожвавлення ж урбанізації 

на Правобережній Україні примітне хіба з 1780-х рр., але центру 

альтернативного Києву тут так і не виросло.  
28 Як ось чумацькі села. 
29 Показово, що навіть історичну працю про Україну (як прикордонний 

регіон) до тієї мапи приклали, де у центрі уваги було шляхетсько-

козацьке протистояння (російських колег упорядників кордону 1781 р. 

ось українська історія не цікавила – вони лише топоніми тоді зафіксу-
вали та свою карту намалювали). 
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кріпацької залежності
30

), бо багатьох шляхтичів до новаторства 

вело аристократичне марнославство. Утім, це так само діяло і у 

протилежному напрямку – в бік «заповідника» архаїки (бучним 
оглядом якої було поховання останнього Вишневецького – князя 

Михайла-Сервація 1745 р. у ним таки відбудованому родовому 

гнізді у Вишнівці). Але і ту архаїку не варто сприймати лише у 
чорній барві. Ось наприклад, шляхетська родина Виговських 

повсякчас зберігала добру пам’ять про родича-гетьмана. І таких, 

хто вважав козацькі заслуги за «славу роду» було в Україні 

чимало. Навіть вже зовсім марнославна шляхетська мода на 
старі титули – в т. ч. і з формально втрачених лівобережних 

теренів – нагадувала про спільну спадщину різних берегів 

Дніпра і змушувала полонізацію до більшої гнучкості. 
Таке децентралізоване зростання Речі Посполитої не 

виглядало ефектно з точки зору просвітницької теорії – з її 

залюбованістю державою-механізмом. Але і звалити систему – 

панську мережу – одним ударом не дозволяло, а «гоїти рани» 
спадкоємцям Шляхетської революції було ділом радше звичним. 

Вибори Станіслава-Августа Понятовського, якому суди-

лося стати останнім польським королем (1764-1795), пришвид-
шила усі нові тенденції в житті Речі Посполитої та її україн-

ських провінцій (які цей монарх відвідував неодноразово). З 

одного боку, економіка країни була на підйомі і реформатори-
модернізатори здобували значну підтримку, особливо в столиці. 

З іншого – Понятовський був «магнатський король». Він посла-

бив міжнародну підтримку Польської Корони (попередні коро-

лі-саксонці були родичами пів-Європи і могли ефективно бло-
кувати ідею поділу Польщі). Ще й на додачу, Понятовський як 

екс-коханець Катерини ІІ мав імідж ставленика росіян
31

. 

Утім, зіпертися на Росію, що якраз виходила на «вер-

                                                             
30 У сусідній Чехії кріпацтво скасували 1780 р., в Угорщині – 1785 р. 
31 Власне партія-«фамілія» Чарторийських і Понятовський пробували 

переконати росіян, що як вони допоможуть полякам-реформаторам, то 

зможуть розраховувати на вдячність Речі Посполитої надалі. Утім, 

царському урядові потрібні були не друзі, а залежні, він хотів слабкої 

нереформованої Польщі – через що швидко розійшовся із Чарторий-
ськими. 
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шинне плато» свого революційного циклу, охочі були і гайда-

маки
32

. Їх виступ готувався на 1765 р., коли його мав очолити 

жаботинський сотник Захар (Харько). Момент був справді вда-
лий – похід російських військ 1764 р. на Правобережну Україну 

з метою підтримки королівської кандидатури Понятовського 

змусив до евакуації ледь не всю адміністративну мережу в 
цьому регіоні та й вся країна ще не заспокоїлася після аж ніяк не 

чистих виборів монарха. Відома заява Харька, що він «зміг би 

вчинити ще більше повстання, ніж покійний Хмельницький». Та 

полякам 1766 р. вдалося захопити і стратити сотника-бунтаря
33

. 
До певної міри повторилася ситуація з повстанням 

1664 р., яке обезголовили, стративши вождя – І. Виговського. 

Воно почалося, але вже без усієї можливої організованості, і 
мало обмежені успіхи. Можна також підозрювати, що повстання 

саме 1765 р. могло б відгукнутися і на долі Гетьманщини, де 

царський уряд щойно скасував гетьманство та почав свій три-

вожний для козаччини експеримент з Новоросійською губер-
нією і пікінерією.  

Нового ватажка для Коліївщини змовники знайшли лише 

1768 р. – ним став Максим Залізняк, особа малознана в регіоні 

                                                             
32 Зрештою, як Чарторийські хотіли підняти Польщу за допомогою 

росіян, так і вожді руху православних Речі Посполитої сподівалися 

добра від російської дружби – та розчарування чекало і на них. Росія 

душить і в «дружніх обіймах». 
33 Утім, може справа і не в Харькові. Адже відомо, що ідейний 

натхненник повстанців – ігумен Мотронинського монастиря М. Знач-
ко-Яворський – 1765 р. вже було почав з ченцями нападати на 

уніатські приходи (1764 р. ще й помер чигиринський староста Я.-

К. Яблоновський, який і давав санкцію на ігуменство лівобережця), але 

потім цей православний достойник таки їде до Петербурга, де його 

запевняють, що з новим королем православним можна буде домови-

тися. Уряд Катерини ІІ справді підняв 1764-1768 рр. на прапор «права 

православних дисидентів», утім йому йшлося більше про підпоряд-

кування Речі Посполитої царській політиці, чим про права людей (в 

т. ч. і православних українців). Росіяни творили з православних вічний 

важіль впливу, отже, зрозуміло чому для річпосполитського патріота 

дизуніт ставав синонімом зрадника (ситуація на диво схожа із сучас-
ною російською церквою в Україні). 
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(краще з цим справа була хіба на Чигиринщині
34

) і без значного 

командного досвіду (можна сказати він був не кращим вождем – 

а єдиним, хто погодився). Тому чернець-запорожець згодом охо-
че поступився першістю харизматичному уманському сотнику 

надвірних козаків Івану Гонті. Можливо, що і акцент на релігій-

ному фанатизмі 1765 р. міг бути меншим (у повстанців тоді 
були шанси і на неправославних союзників, а барські конфеде-

рати ще не вдалися до католицького екстремізму). Утім, Коліїв-

щина-1768 стала останнім масовим повстанським рухом домо-

дерної України – моделлю, від якої відштовхувалися будь-які 
українські революціонери (поема Т. Шевченка «Гайдамаки» 

увічнила такий її статус)
35

. 

Повстання правобережних українців запустило ланцю-
жок геополітичних змін у регіоні. На боці Барської конфедерації 

виступила Османська імперія (приводом став напад гайдамаків 

на Балту). 1769 р. відбувся останній татарський набіг, який сяг-

нув Правобережної України. З конфедератами росіяни билися до 
1772 р., але успіхом прийшлося поділитися із Австрією і 

Прусією. За 1-м поділом Польщі, країна втратила значні шматки 

території (щоправда, українські землі тоді відкраяла собі лише 
Австро-Угорщина

36
 – вона, до речі, посилалася на Галицько-

Волинську спадщину, на яку історико-юридичні права мали 

угорські королі, а відтак і австрійський імператор). З турками 
мир росіяни підписали вже 1774 р. і це стало фатальним для 

Запорізької Січі, яку ліквідували 1775 р. та Кримського ханства, 

                                                             
34 Наскільки М. Залізняк був креатурою ігумена М. Значко-Яворського 
неясно. Знайомий він був і чигиринським надвірним козакам Яблонов-

ських. 
35 Отже, і досі це один із найпостраждалих від перебільшень україн-

ських історичних сюжетів (зокрема, у питаннях щодо кількості пов-

станців та їх жертв). 
36 Це були терени Руського воєводства без Холмської землі, Белзьке 

воєводство (до Західного Бугу на півночі), західну частину Поділь-

ського воєводства (між лівими притоками Дністра Збручем і Стрипою) 

і невеликий кут Волинського воєводства. Почасти така «геополітика» 

ґрунтувалася і на зрушеннях в економіці – «австрійська роль» в 

українському експорті-імпорті (через Братиславу з виходом на Дунай) 
зростає протягом цілого ХVIII ст.  
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яке анексували 1783 р. Туреччина ще спробувала взяти реванш у 

війні 1787-1791 рр. – та марно. 

З нових явищ останніх десятиліть існування Речі Пос-
политої можна згадати маєтки російських вельмож на Правобе-

режній Україні (ось Г. Потьомкін з 1787 р. став великим земле-

власником на Смілянщині). Примітною була також і активність 
річпосполитських магнатів у «новоросійських» проектах та 

чорноморській торгівлі на українському Півдні.  

Цікаво, що саме тут народився чи не останній план 

польсько-української збройної співпраці. Його 1790 р. пропону-
вав польський консул у Новомиргороді, колишній барський кон-

федерат Антоній Заблоцький. Він вважав, що нова важка війна 

Росії з Туреччиною (1787-1791) – то добрий момент для пов-
стання підросійських «українців», які сумують за втраченими 

вольностями і радо підтримають польські військові ініціативи, 

якщо їм гарантувати релігійні права (про це його запевняли 

«люди слушні», з якими консул контактував особисто
37

; дипло-
мат переконував: «Малоросія взиває до Бога, аби Польща її 

звільнити могла з цієї нинішньої неволі»). Заблоцький готовий 

був сам очолити такий виступ, сформувати 6-тисячний охот-
ницький «легіон» козаків з «України» (тут, ясно, з польських 

українських володінь), з яким вторгнутись на «Задніпров’є» (це, 

явно давні «задніпрські місця» – перетин ліній між Кремен-
чуком-Крюковим, Єлисаветградом і Херсоном справді міг стати 

фатальним для новоросійського Правобережжя)
38

. 

                                                             
37 Нагадаю, що імперські реформи 1780-х рр. остаточно поховали 
залишки української автономії (зокрема, пішли у небуття територі-

альні козацькі полки Гетьманщини) і викликали на Лівобережжі і екс-

Запоріжжі доволі широке опозиційне бродіння. Інша людина (до речі, 

так само з «новоросійського прикордоння») – В. Капніст (якого росія-

ни жартівливо кликали Васька Пугачов) – 1788 р. пропонував цар-

ському уряду проект відновлення козацького війська Гетьманщини. А 

1791 р. він таки трактував у Берліні про пруську підтримку україн-

ського повстання.  
38 Діяльність Заблоцького стала відома російським владам і Катери-

на ІІ вимагала від катеринославського губернатора В. Каховського 

вислати негайно за кордон цього «вредного человека». Губернатор 
розпорядився про висилку у 2-денний термін. 
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З іншого важливо відзначити, що тоді по-своєму вина-

городжена була тривала лояльність євреїв до Речі Посполитої. 

Саме у цей час стали ширше мовити про «шляхту єврейської 
нації» і серед еліти цієї примітної національної меншості побіль-

шало офіційно нобілітованих (які і села з кріпаками мали)
39

. 

Додавали динамізму єврейським громадам України і нові ідейні 
рухи – хасидизм (який грав для євреїв роль схожу із протестан-

тизмом у західному християнстві) і Гаскала (світське єврейське 

Просвітництво). 

А ось з польсько-українським порозумінням було склад-
ніше. Хоча, саме тоді уславився «князь Микола» (стеблівський 

князь-козак з роду Яблоновських), але він був радше виняток. 

Навіть з греко-католиками, які все більше усвідомлювали себе 
«національною» церквою українців і білорусів

40
, з’являлися 

тертя (ще 1751 р. греко-католицькі ієрархи зверталися до папи 

римського з петицією про повернення до грецького обряду тих, 

хто перейшов на латинський і 1774 р. таки домоглися заборони 
переходів греко-католиків на католицизм). Останнім успіхом 

греко-католицької церкви було здобуття 1790 р. крісла в Сенаті 

Речі Посполитої для її митрополита (боротьба за це тривала два 
століття). 

З православними ж дійшло і до т. зв. Волинської тривоги 

1789 р. – коли річпосполитський уряд всерйоз побоювався 
нового селянського повстання на Правобережній Україні. Віри в 

лояльність православних у шляхетського уряду не було ніякої – 

фактично, вірні цієї конфесії трактувалися як російські шпигуни 

і «п’ята колона»
41

. 

                                                             
39 Цікаво, що за ІІІ Литовським Статутом 1588 р. – вихрещений єврей 

зараховувався до шляхти (норма скасована вже в просвітницько-секу-

лярізаційні часи – у 1764 р.). Отже, думка, що єврей – то потенційний 

шляхтич, була буденною. 
40 Відомий епізод 1767-1768 рр. спроб порозуміння греко-католиків із 

православними під гаслом «Русь Русі не знищуй». Його героєм став 

протопресвітер української католицької луцької єпархії о. Георгій 

Туркевич (він писав листа до вождя православних – єпископа 

Г. Кониського). 
41 Власне, підстави для того були – після 1-го розділу Польщі 1772 р. 
православні Речі Посполитої залишилися без жодного єпископа. 
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А тимчасом вже засідав Чотирирічний сейм (1788-1792), 

який здійснив останню спробу реформування Речі Посполитої. 

Крім внутрішньої потреби країни, нащадки шляхетських 
революціонерів дуже серйозно поставилися до викликів Великої 

Французької революції 1789 р. Здійснити «лагідніший» (без 

гільйотини) перехід до модерного світу і спробували просвічені 
річпосполитські реформатори.  

1790 р. комісія, що розслідувала справу Волинської три-

воги, запропонувала радикально змінити відношення до право-

слав’я – проголосити свободу релігії і обрядів у державі; вста-
новити урядовий контроль за дотриманням прав православних; 

заборонити останнім звертатися за допомогою до урядів інших 

держав; надати вірним цієї конфесії можливість створити цер-
ковні влади вільні від російського Синоду – власне під зверх-

ністю Константинопольського патріарха. 1791 р. сейм ще встиг 

утворити православну конгрегацію, яка і мала стати на чолі 

православ’я в Речі Посполитій. 
А 3 травня 1791 р. була прийнята Конституція (Устава 

урядова) – документ справді революційного значення. Для Ук-

раїни особливо важливими стали пункти про унітарність держа-
ви (з курсом на єдину польську націю) та обмеження всевладдя 

шляхти (шляхтичі втрачали свій статус неоподаткованої верст-

ви, тепер і вони мали платити 10%-й податок). Конституція 
надавала нові шанси міщанам-буржуа (вони могли ставати 

армійськими офіцерами і цивільними чиновниками, а також 

отримали виборчі громадянські права); зроблений крок у бік 

секуляризації церкви (духовенство обкладене 20%-м податком); 

                                                             
1785 р. царський уряд самоправно призначив Віктора Садковського 

новим єпископом (формально Переяславським, але він мав отримати 

резиденцію в Слуцьку). Той навіть не присягнув на вірність поль-

ському королю. Фактично, усі річпосполитські православні вдома 

наблизилися до статусу чужоземців, підданих сусідської держави 

царів. До того ж на Правобережній Україні розгорнувся рух повернен-

ня до православ’я осіб і громад силоміць переведених на унію, а нова 

російсько-турецька війна 1787-1791 рр. сіяла неспокій і на річпоспо-

литському прикордонні. Арешт Садковського під час Волинської три-

воги фактів підготовки ним повстання не виявив, але ось свідчень 
залежності від російської влади було хоч греблю гати. 
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зрештою, фактично скасовувалося кріпацтво (селяни перехо-

дили під державну опіку). 

Не дивно, що опір прихильників старих порядків був ша-
лений. І саме на Україні магнатські олігархи проголосили свою 

Торговицьку конфедерацію 1792 р. і закликали на допомогу 

російські війська. 
У результаті дійшло до 2-го поділу Польщі 1793 р. Саме 

він віддав практично всю річпосполитську Україну під росій-

ську владу (яка поспішила штампувати медалі з девізом «Оттор-

женная возвратих», за австрійським прикладом з 1772 р. посила-
ючись на історичні права царів на землі Київської Русі). Цікаво, 

що 1792 р. почався масовий вихід-переселення запорожців на 

Кубань
42

 – як бачимо, на підросійських Малоросіях-Новоросіях 
ані для шляхти, ані для козаків місця вже не було. 

Річ Посполита на чолі із своїм американським героєм – 

генералом Тадеушем Костюшко – ще спромоглася на війну-пов-

стання 1794 р. (але повторити подвиг французької революційної 
армії, яка відбилася від усіх сусідів, не вдалося). Розгром пов-

станців призвів до останнього 3-го поділу Польщі, який і лікві-

дував цю державу на мапі Європи. Тоді ж залишковий україн-
ський шматочок Речі Посполитої – Холмщина та південне Під-

ляшшя – став трофеєм Австрії. 

Таким чином, ранньомодерні шляхетський і козацький 
проекти добігли кінця і могли спокійно поступитися модерно-

національним (польському і українському)
43

. У цьому їх головна 

відмінність від царського революційно-модернізаційного циклу, 

який зберігав ознаки Старого Порядку принаймні до середини 
ХІХ ст. і суттєво загальмував становлення російської нації (та й 

сусідів тягнув назад)
44

. 

Зрештою, участь українців у річпосполитському універ-

                                                             
42 Показово, що «вервечка не урвалася» – і на Кубані кілька з ново-

утворених козацьких куренів мали правобережні назви. 
43 У 1780-х рр. світ-система взагалі переживає час, коли периферія 

стрімко наздоганяє країни центру. Утім, останні швидко відповіли 

т. зв. промисловою революцією. 
44 Це відчув знаний трагічною долею Петро Чаадаєв, коли окреслив 
Росію як «одвічно вчорашню». 
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салістському проекті і здатність на його базі сформулювати свій 

власний (козацький) зробила їх вельми вправними помічниками 

у розбудові пізнішої Російської імперії
45

. Але, якщо для росіян 
вона і була «оригіналом» всякої імперіальності, то для їх 

українських співвітчизників – лише епігоном, який постійно 

порівнювався з іншими альтернативами (і може найбільше саме 
із Річчю Посполитою). Отже, якщо перші щиро любили імпер-

ське «отєчєство», то другі – радше утилітарно мирилися із ним. 

Тому й цензурні спроби російських «переможців» (які не допус-

кали й думки про тимчасовість такого свого стану) представити 
історичних конкурентів – Велике князівство Литовське, Коро-

лівство Польське, Річ Посполиту обох народів, Козацьку Укра-

їну, Кримський ханат еtc як fail states / недієздатні держави 
ніколи не були сприйняті в Україні щиро і остаточно. 

 

5.2. Підросійські козацькі автономії 

Недогарки Козацької революції стали першим викликом 
для царського модернізаційного проекту. Раніше – дивись істо-

рію Лівонської війни 1558-1583 рр. – на західному кордоні росі-

яни діяли шляхом простого завоювання (під гаслом «Горе пере-
моженим!»). Але Козацька Україна, з її маніфестом вільного 

підданства царям, змусила частіше оглядатися на західні норми 

державобудування.  
Імперська методика «Поділяй і владарюй» стала лише 

частково успішною. Попри виокремлення Слобідських полків і 

Запорізької Січі, лівобережна Гетьманщина, з її десятьма тери-

торіальними полками, була ще доволі сильним гравцем. До 
гетьманства І. Мазепи включно козаки-гетьманці здатні на 

                                                             
45 Випадок Австрійської імперії, до якої також входили частинки Укра-

їни, є менш показовим – імперія тут будувалася не на такому «сирому 

корені» як в Росії (всі розмови про «Москву – 3-й Рим» та візантій-

ський спадок росіян на тлі реальної прецедентної традиції Священної 

Римської імперії німецької нації виглядають блякло-спекулятивно) та 

й знана «клаптиковість» австрійського проекту, який консервував 

локальні культурно-політичні світи у дусі середньовічної роздробле-

ності, не вимагала від українців «російського» рівня розчинення в 
«імперськості». 
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збройний опір Москві (на Слобожанщині ця доба закінчується 

найраніше – на повстанцях Брюховецького 1668 р. і на остро-

гозькому полковнику І. Дзиньковському, союзнику разинців 
1670 р., а ось віддалене Запоріжжя «воювало» до 1730-х рр. – і 

це якщо не рахувати Січ Задунайську). 

Слобожанщина (Слобідська Україна) пізно оформлений 
– остаточно лише як результат Козацької революції – україн-

ський історичний регіон. Складався з 5 територіальних полків – 

Сумського, Харківського, Ахтирського, Острогозького (Рибин-

ського) і Ізюмського (останній утворений пізно – лише 1685 р.). 
В основі цілого регіону давня сіверянсько-тмутараканська дуга, 

яку – за пасмами води і лісу – добре видно навіть на гугл-мап. 

Згодом це був колоніальний простір Сіверщини – утім, через 
небезпечне сусідство татарського Муравського шляху (вів з 

Криму на Путивль і далі на Москву) осілі поселення тут не 

створювали, обмежувалися уходами. З опануванням Путивля 

росіянами 1500 р., в умовах постійних литовсько-московських 
війн активні стали т. зв. «воровські черкаси» – рухливі українці-

прикордонники, які козакували-полювали на царських гонців до 

Криму та інших проїжджих, а також конкурували за уходи з 
московськими підданими. Мала значення Слобожанщина і в 

контексті комунікації двох козацьких Військ – Запорізького і 

Донського (власне історичний дебют слобідського козацтва 
припав на славну акцію української і російської козаччин – 

Азовське сидіння 1637-1642 рр.).  

Специфікою Слобожанщини була крайня зацікавленість 

Росії в її існуванні – бо саме слобідські полки надійно перекри-
ли Муравський шлях, яким кримські татари ходили на Москву. 

Згадаймо, як за доби Руїни було кілька планів козацько-татар-

ського союзу, що передбачали переселення слобідських козаків 
на Гетьманщину – задля відкриття вільного проходу кримцям у 

напрямку царської столиці. Через це контроль за слобожанцями 

з боку російських влад був завжди вищий. І на тлі наддніпрянців 
вони уходили за особливо вірних царям (був навіть випадок 

1670 р., коли слобожанський лідер – сумський полковник Ге-

расим Кондратович-Кондратьєв – претендував на лівобережну 
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булаву
46

). Більша довіра до слобожан позначилася і у спробах 

заводити саме слобідські порядки на нових прикордонних сму-

гах XVIII ст. – Українській лінії 1730-х рр., Новослобідському 
козацькому полку на новосербському правобережному кордоні 

1750-х – 1760-х рр., Катеринославському козацькому війську 

1788-1796 рр. 
Слобожани відразу стали частиною російської армії і не 

мали самостійних виправ (отже, казати, що їх земля «през 

шаблю здобута» такі «помічники» мали менше прав). Нерідко їх 

використовували і проти інших козацьких військ (українських і 
донського). Слобідські старшини, які рано втратили статус ви-

борних, швидко почали отримувати і російські чини та дворян-

ські права. Гетьманці закидали їм недостатній український 
патріотизм і войовничість та дії за гаслом «моя хата скраю…».  

Великим здобутком слобожан була успішна колонізація 

українського Сходу. Краєзнавці досі часто-густо воліють над-

мірно виопуклювати запорізьких «колонізаторів» краю (стерео-
тип «запорожець – ідеальний козак» задавнений ще у народ-

ницьких ідеологічних практиках ХІХ ст.), але слобожани у 

цьому були значно вправніші і ґрунтовніші. Щоправда, коли «на 
готове» приходила держава (російська), українець Слобожанщи-

ни рідко обирав опір – адже було куди ще і «далі посунутися». 

Тому погляд на місцеве козацтво як на тимчасового власника, а 
не повноправного господаря краю, мав певне поширення і нега-

тивні для українства наслідки. 

Цікавим слобідським явищем був Чугуївський козацький 

полк XVIII століття. Сформований переважно з охрещених кал-
миків він став історією осадження в Україні останніх кочовиків 

Східної Європи. 

Лівобережна Гетьманщина на початку Козацької рево-
люції була «тилом» Українського гетьманату. Найближчий міс-

цевий фронт був на Сіверщині – проти досить обмежених зброй-

них сил ВКЛ. Після 1654 р., в зв’язку із козацьким союзом з 

                                                             
46 Лівобережні гетьмани також прагнули мати бодай неформальний 

авторитет на Слобожанщині – особливо примітний у цьому Іван 
Самойлович зі своїми слобожанськими родичами і маєтностями. 
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Московським царством, ситуація змінилася. Найбільшою небез-

пекою для регіону стала татарська загроза, тому особливо цін-

ною визнавалася взаємодія із Запоріжжям. Лівобережжя також 
почало сприйматися як задніпровська «остання фортеця» геть-

манату, а Гадяч того таки 1654 р. визначений за другу рези-

денцію гетьмана – «клон» правобережного Чигирина (хоча, пер-
шим центром лівобережців був радше Переяслав – ще «доре-

волюційне» регіональне місто-метрополія; плюс надрегіональ-

ний Київ). З’явилося і протиставлення царській Слобожанщині. 

За часів Руїни дніпровий берег став з осердя козаччини 
«лінією фронту» і це підірвало столичні позиції Переяслава 

(славного гетьманством Я. Сомка 1660-1663 рр.), а правобереж-

ний Київ також перетворило на «острів». Подальше домінування 
Гадяча не пережило втрати булави гетьманом І. Брюховецьким 

1668 р. Надалі на досить тривалий час гетьманською столицею 

був вже глибинно-сіверський Батурин (а після погрому 1708 р. 

його змінив недалекий Глухів
47

). 
Важливою рисою лівобережної Гетьманщини стало те, 

що їй вдалося по-своєму «закінчити війну» (та Козацьку рево-

люцію в цілому) та побудувати версію мирного гетьманату – 
здатного функціонувати і без постійної військової мобілізації 

суспільства
48

. Для ілюстрації який непростий мікс легітимацій 

прийшов на зміну панській чи монаршій ласці часів Речі Поспо-
литої цікаво пригадати цеховий (теслярський) привілей 1667 р. з 

Кобеляк на Полтавщині. За підставу для запровадження міських 

                                                             
47 Сюжет «столичності» (реальної і потенційної) ранньомодерних укра-
їнських міст – то мрія новочасного мислителя-анархіста. Тут можна 

додати ще лист О. Безбородька від 31.І.1780 р., де згадується як при 

імператорському дворі у Петербурзі обговорювали де в Малій Росії 

(=ексГетьманщині) бути губернським городам? Пропонувалися спо-

чатку Глухів, Київ і Лубни чи Ромни, але зійшлися на тому, що «в 

земле столь необширной и довольно населенной города губернские, 

где бы ни положены были, не будут однакож весьма удалены от 

пределов своих» і тому генерал-губернатор хай сам вирішує на місці 

де бути столичному центру, див.: Письма А. А. Безбородка к графу 

П. А. Румянцову. 1775-1793 гг. – СПб., 1900. – С. 54-55. 
48 Правобережжя – дало версію «бою до останнього», Слобожанщина – 
втечі на статус підсусідка, Запоріжжя – втечі «у пустелю». 



133 

цехів він покликається на 1) благословення Боже (від місцевого 

священика), 2) повеління «старших городових» (сотника і горо-

дового отамана), 3) братерську згоду ремісників на ту річ 
«слушну», 4) звичай «прочіїх» християнських країн-«народів», 

5) затвердження полковника (полтавського)
49

. Для такої козаць-

кої України московський цар чи інший монарх – то просто союз-
ники, українська державність може жити і без них. 

У своєму державобудівництві українці використали 

«енергію спрощення-ентропії», цілком у межах «консервативної 

природи революцій» та духу «залізного століття». Проста бінар-
на модель суспільного поділу – військові (козаки) + цивільні 

(посполиті) – стала повсюдною. Міщани майже розчинилися 

поміж козаків і селян (зрештою, занепад урбанізації відчувався у 
другій половині ХVII – першій половині XVIII ст. на всьому 

старому річпосполитському просторі). Купці були радше дер-

жавними агентами, аніж простими бізнесменами.  

Взагалі опікуватися «спеціалістами» – то став особливий 
інтерес гетьманської влади, яка, поза сумнівом, горувала як 

чинник суспільної модернізації (тому послаблення гетьманства 

було стратегічною метою Москви, для якої модерний державний 
«Левіафан» мав бути лише її власний). Держава також набула 

нового досвіду масштабних мобілізацій населення і ресурсів, які 

суттєво позначалися на рівні згуртованості суспільства Гетьман-
щини.  

Природним було і звернення до архаїчних родинних 

зв’язків і мереж. Таке кланобудівництво козацьких старшин 

пізніше озветься проявами корупційної олігархії, утім, зовсім не 
всевладної – управу на неї доволі часто (хоч і не завжди швид-

ко) вдавалося знаходити аж до царської ліквідації Гетьманщини. 

Мало значення для розвитку країни і призвичаєння до 
«міжнародних» контактів. Причому з обох боків – і українці 

знайомилися із чужиною, і чужинці цікавилися Україною (тут 

найбільш популярною була тема давньої антитурецької солідар-
ності християн). Хоча найбільш «знайомими іноземцями» для 

                                                             
49 Василенко Н. П. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та 

українського права XVII-XVIII вв. // Український археографічний 
збірник. – Т. 1. – Київ, 1926. – С. 77. 
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українського суспільства лишалися давно відомі ляхи і греки, 

з’являлися і нові контакти із світом (ось у ХVIII ст. новими 

«вікнами» українського експорту стають прибалтійські Рига і 
Петербург

50
).  

Стосунки із Москвою були непростими, але автономію 

Гетьманщини вдавалося зберігати в доволі широких межах. Іван 
Мазепа зміг зупинити попередній (від підробного Переяслава-2 

з 1659 р.) царський юридичний наступ на українські права і 

укласти Московські статті 1689 р. Вони суттєво обмежили мож-

ливості російського втручання в справи гетьманської України. І 
лише погром 1709 р. вже не вдалося «відіграти назад» – далі, до 

кінця ХVIII ст. українські автономісти перебувають у глухій 

обороні, проводячи хіба локальні за значенням контратаки. 
Проблемою для прихильників автономії Гетьманщини 

було непублічність і волюнтаризм правових процедур росій-

ського самодержавства – ось статті Гадяцької унії 1658 р. у Речі 

Посполитій відразу і друком вийшли – перечитати їх наступним 
поколінням було не проблема. А на теренах Російської імперії 

друковане слово трималося під жорстким контролем, рукописні 

ж українські архіви доби Руїни сильно постраждали і нові поко-
ління гетьманських правників часто-густо мали щоразу «винахо-

дити свій велосипед» (хоча у ХVIII ст. розривів спадковості 

поменшало) та відбиватися від підозр у фальсифікації.  
Наріжні опори ранньомодерних ідентичностей – церква і 

школа – в умовах автономії не могли стати цілком «козаць-

кими». Але в «ієрархію лояльностей» Україна, нехай і у політ-

коректній формі Малої Росії, потрапила і закріпилася міцно, 

                                                             
50 Рига, насправді, як торгівельний центр тривалий час випереджала 

Петербург (до котрого перевели кращих купців біломорського Архан-

гельська). Ось за два роки 1725-1726 рр. до Петербурга прийшло 450 

кораблів, а до Риги – 755, а за три роки 1761-1763 рр. розрив ще 

відчутніший – 332 проти 957, див.: Некрасов Г. А. Внешняя торговля 

России через Ревельский порт в 1721-1756 гг. – Москва, 1984. – С. 38. 

Отже, не дивно, що і новоутвореній на українському прикордонні 

Новоросійській губернії, де треба було фахівців із зовнішньої торгівлі, 

«купецького старшину» 1766 р. знайшли саме серед рижан (купець-
банкрот Левін Вульф готовий був переїхати до Кременчука). 
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попри тиск імперської «общерусской» уніфікації та відтік укра-

їнських інтелектуалів до столиць імперії. Згодом, національне 

відродження ХІХ ст. мало на що спертися у культурному плані 
(навіть без «приватизованої» імперцями києворуської доби 

культура Козацької України лишалася тоді конкурентоспромож-

ною). 

Запоріжжя, як уже йшлося, стало випадком «втечі-

відступу у пустелю», з певним впаданням у архаїку-дикість. 

Причому, саме відтоді остання осмислюється не як вимушена (і 

радше тимчасова), а як природна, одвічна і сенсоважлива.  
Дореволюційне Запоріжжя мало вигляд зони сезонної 

експлуатації. Хоча про повний річний цикл «запорізького кочу-

вання» відомо з кінця ХVI ст., навіть воно мало допоміжний 
характер – більшість козаків на зиму поверталися «на волость», 

до внутрішніх осілих районів України. Запорізька зимівля 

сприймалася як «подвиг», а не як нормальне життя. 

А для традиційного українського суспільства питання 
«прописки» було важливим – неосіла людина не визнавалася за 

«добру і віри гідну» і в правах повсюдно утискалася. Ось ще 

наприкінці 1650-х рр. прихильники Виговського заявляли, що на 
Запоріжжі перебувають «люди малі» (за суспільним значенням) 

і їх думку слід враховувати в останню чергу.  

Але саме Козацька революція змінила такий стан речей. 
Татарсько-козацький союз зробив із Запоріжжя тилову зону, де 

з’явилися можливості для мирного господарювання. Риба (річ-

кова і морська), сіль, скотарство, митні збори з проїжджих – це 

вже новий ресурс запорожців, який дозволяв якось прожити і 
без війни (більш того, у разі грабіжницького набігу, супротив-

ник міг тепер вдатися до відшкодувань шляхом конфіскацій 

запорізьких товарів та іншого майна на своїй території). До того 
ж, із суперприбутковим чорноморським піратством, після 

розбудови турками 1665-1666 рр. системи Кизикерменських 

укріплень, січовикам прийшлося «зав’язати» (якщо не рахувати 
мікровідродження середини 1690-х років). 

Отже, пореволюційне Запоріжжя стає вищезгаданою 

«пропискою» і починає формувати свій «історичний міф» про 

Січ як «столицю» козаччини. Воно також претендує на «золоту 
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акцію» при виборі гетьманів Козацької України (числом запо-

рожцям було не перемогти – кількісно вони дорівнювали 1-2 

територіальним полкам на Гетьманщині) і вже 1663 р. добива-
ється перемоги «свого» кандидата на гетьманство – Івана Брю-

ховецького. Зрештою, Запоріжжя таки претендує і на спадко-

вість по знищеним-знесиленим козацьким структурам Правобе-
режжя. 

Тісне спілкування запорожців з кочовими сусідами-но-

гайцями добре відоме – саме вони ставали взірцями для най-

більш оригінальніших, архаїчних з точки зору внутрішньої осі-
лої України, суспільних практик січовиків (зокрема, проявів ко-

лективної власності та соціальної солідарності – коли, так би 

мовити, усі з одного котла сьорбають). Ймовірно, що і пам’ятна 
Сіркова різанина «своїх», відполонених з Криму – то насліду-

вання кримсько-ногайської безкомпромісної ворожнечі 1665 р. 

(+ ще й нові союзники Запоріжжя – калмики, які бранців не 

брали, могли додати прикладів нової кочової жорстокості). 
Показова зневага до елітарної та, зрештою, і просто 

«нормальної» культури (підкреслена неписьменність, братство 

замість родини, ритуальні приниження старшин) вимагала ди-
вацької поведінки, яка вирізняла запорожця з загалу «звичайних 

людей». Чернеча практика безжонства підкреслювала «непри-

родність» Запоріжжя – робило з нього прояв «Дива». І без 
такого яскравого піару вербунок нових поколінь запорожців на 

теренах осілої України навряд чи був би успішним. Тому таки, 

хоча січовики як лицарі-військові фахівці легко знаходили собі 

місце на Гетьманщині (навіть в «елітних» компанійських 
полках), спроби збудувати Запоріжжя на цілій Україні регу-

лярно провалювалися (бо ж «Царство Його не від миру сього»). 

Власне, архаїка і ексцентризм не завжди безневинні, бо 
часто відгонять ще і охлократією – з її тягою до зрівнялівки та 

збиткування з «успішних» і просто «не своїх». Тому, часом, 

межа між запорожцем-лицарем і розбійником-гайдамакою була 
плинна (знана яскрава історія 1748 р., коли запорожці-богомол-

ці, вертаючись з прощі до Києва, дорогою зайнялися грабунком) 

– і контактували із ними «з оглядкою». Не дивно, що найвідо-

міший «Робін Гуд» Гетьманщини другої половини ХVIII ст. – 
Семен Гаркуша – також був із запорожців. Характерна і наяв-
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ність купців-агентів у запорізьких старшин поза кордонами 

Вольностей Війська Запорізького Низового – тримати особисті 

капітали на Січі, то лише дражнити завжди готову «все поді-
лити» сірому. 

Утім, поза усіма вадами, Запоріжжя (у купі із Задунай-

ською Січчю та Кубанським Військом) з-поміж недогарків Ко-
зацької революції проіснувало найдовше. Власне, допоки проіс-

нував український Фронтир (тому і ліквідація Катериною ІІ 

Запорізької Січі 1775 р. не стала остаточною – ніякої внутріш-

ньої кризи запорожці не переживали, економічно були цілком 
конкурентні на тлі сусідніх імперських проектів, а останній 

кошовий П. Калнишевський знаний як вельми «ефективний 

менеджер»). Припало до душі Запоріжжя і Модерну, який жадав 
ширшої демократії і волів спиратися на народ-простолюд. Тому, 

«свята простота» зовсім не таких вже численних ранньомо-

дерних запорожців стала одним із вагомих національних 

символів для мільйонів модерних українців (тих, що «від Сяну 
до Дону»). 



 



 

Український Ранній Модерн і Модерн  

(прикінцеві зауваження) 

 
Наприкінці цієї маленької книжки про великий період 

повернуся до ідеї Джареда Даймонда щодо природно-історич-

них експериментів і зауважу, що саме вона дає ключ для інтер-
претації українського переходу від Домодерну до Модерну. 

Зокрема, прояснює чому Новоросія (1764-1874
1
), у яку Російська 

імперія так щедро вкладалася, програла Малоросії (1764-1856
2
), 

у котрої були старі «культурні накопичення». 
Тому малоросійська історія змогла народити-відродити 

національну ідентичність, а новоросійська – ні. Остання зали-

шилася уламком Старого Порядку та пережитком домодерного 
імперіалізма та архаїчного Фронтиру (Великого Кордону хрис-

тиянської та ісламської цивілізацій). Без імперського колоніа-

лізму Новоросія нежиттєздатна, новоросійський народ – то ціл-

ковита фантазія
3
 (позірні збіги з креолами лише додають такому 

                                                             
1 Цілий сюжет історичної Новоросії – то 1764-1874 рр. (від заснування 

Новоросійської губернії до ліквідації Новоросійського генерал-губер-

наторства). Спроби продовжити його у модерну епоху вважаю необ-

ґрунтованими. 
2 1764-1856 рр. – період від скасування гетьманства до ліквідації 

Малоросійського генерал-губернаторства і є класичною добою істо-

ричної Малоросії. Поза межами того періоду і території цей термін має 

інший «колір» і потребує додаткових пояснень (зокрема, про те як за 

часів Модерну з позитивно-нейтрального він перетворюється на арха-
їчно-негативний). 
3 Унікальний випадок для статистики Російської імперії – в останній 

третині ХVIII ст. для Новоросії проводилися обрахунки національного 

складу населення – так українська («малоросійська») нація там склада-

ла понад 80 % жителів краю (це більше ніж відсоток етнічних україн-

ців у сучасній Україні), а ніяких новоросів невідомо. А з формуванням 

у модерному ХІХ ст. проекту «общерусcкой» нації (єдиної східносло-

в’янської) – з велико-, мало- і біло-русів, якісь додаткові ново-роси 

вже і зовсім стали непотрібні. Сучасна спроба «віднайти» новоросів – 

то банкрутство «общерусской» ідеї – знак, що давня Малоросія вибра-

ла український проект. Останній, щоправда, ще не настільки зміцнив, 
щоб його і надщербити не можна було – але, напевно, то вже край! 
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явищу колоніального смаку
4
). Там де Фронтир народив «націю» 

(американців, українців) він якраз був антитезою старих 

імперій. 
Зауважу і що вже не раз згадане просвітницьке «пере-

повнення» – то власне «ключ» до історії Новоросії, особливо 

часів її героїчної доби і першого «вибухового буму» 1764-
1796 рр.

5
. Остання успішна саме на давніх українських шляхах і 

проектах (вихід до Чорного моря, судноплавство Дніпром, 

транспортні коридори в степу та ін.), а ось незакорінені в 

місцевих традиціях вигадки (Грецький проект, міста-примари, 
адміністративний калейдоскоп тощо) стають або «потьомкін-

ськими деревнями», або планами на виріст – реалізованими вже 

за модерної доби. Утім, колір вичерпання можливостей «капі-
тального ремонту» старого, «перехідності-пробудження» і «рив-

                                                             
4 Російській пропаганді щоправда подобається все ставити догори 
дригом – для неї Русь=Росія, звідси виводиться, що росіяни і є корін-

ними мешканцями України, а українці – то відносно недавня вигадка-

«інтрига Заходу», власне підавстрійської Галичини, яка спокушує не-

далеких хохлів-наддніпрянців.  
5 Фронтирна термінологія Джеймса Белича. Ймовірно, можна казати 

навіть про три цикли-буми (кожний наступний слабший, бо можливос-

ті апгрейду-вдосконалення старих форм не бездонні і вичерпні) – в 

межах початкових Новоросійської і Азовської губерній (1764-1796), 

одеський чи то портово-причорноморський (до 1820-х рр.?) і крим-

ський (зі спробою повторити турків XVI ст. і зробити Чорне море 

«російським озером», до 1856 р.?).6 Відмінність Модерну від доби 

Старого Порядку якраз і полягає у курсі не на компроміс з Природою 
(використання різних, але існуючих природних елементів), а на її 

підкорення і перетворення реальності. Створити нову правильну 

реальність – це й створити нову людину для тієї реальності. 

Організація суспільства починає будуватися на прямому управлінні – 

будь-яких посередників прибрають (великі держави-імперії будують 

прямі дороги та інші сполучення, усувають місцеві еліти, наступають 

на звичаї та неофіційні мови). Це дає величезний приріст 

мобілізаційних можливостей, але і ціна помилки уряду за модерних 

часів куди як катастрофічніша. Тому новий баланс з планетою – то 

глобальна проблема сучасності, а наука все більше відтворює, а не 

підкорює Природу (і з цієї точки зору Домодерн, Ранній Модерн – то її 
кращий дослідний матеріал). 
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ків навздогін» – то дуже сучасні для нинішньої України істо-

ричні барви (і не лише для України – нагадаю, що термін «Нове 

Просвітництво» ужитий у футуристичній доповіді Римського 
клубу 2017 р.)

6
. 

Таким чином, значення Раннього Модерну як початку 

української сучасності важко переоцінити. Саме він протистоїть 
короткозорості багатьох наших сучасників, для яких Україна 

народилася ледь не вчора (знані екстремальні варіанти, коли 

«нові обличчя» маніфестують, що історія України – вона лише з 

часу їх приходу в уряд, а перед тим – лише темні часи «попе-
редників»).  

Ранній Модерн дозволяє оприявнити структури «довгого 

тривання», які сплітають локальне і глобальне (нагадаю, що світ 
стає глобальним саме за цієї доби і ранньомодерна «родова 

пляма» супроводжує глобалізацію повсюдно). Те що народилося 

тоді – здебільшого не вмерло і досі (попередні епохи більш 

«античні» і дистанційовані від сучасності). Тому – той хто, 
неприсутній у Ранньому Модерні, ризикує бути оголошеним 

«неісторичним». Не дивно, що ранньомодерна Україна останнім 

часом стала ціллю інформатак – бо ж поява цілісної, нефраг-
ментованої і вписаної до глобального контексту української візії 

минулого, то важливий ресурс, справжнє «виведення із тіні» для 

всієї країни.  

                                                             
6 Відмінність Модерну від доби Старого Порядку якраз і полягає у 
курсі не на компроміс з Природою (використання різних, але існуючих 

природних елементів), а на її підкорення і перетворення реальності. 

Створити нову правильну реальність – це й створити нову людину для 

тієї реальності. Організація суспільства починає будуватися на прямо-

му управлінні – будь-яких посередників прибрають (великі держави-

імперії будують прямі дороги та інші сполучення, усувають місцеві 

еліти, наступають на звичаї та неофіційні мови). Це дає величезний 

приріст мобілізаційних можливостей, але і ціна помилки уряду за мо-

дерних часів куди як катастрофічніша. Тому новий баланс з планетою 

– то глобальна проблема сучасності, а наука все більше відтворює, а не 

підкорює Природу (і з цієї точки зору Домодерн, Ранній Модерн – то її 
кращий дослідний матеріал). 
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Сокирко Олексій   50 

Сомко Яким   132 

Станіслав Лещинський, король   

108, 118 
Станіслав-Август Понятов-

ський, король   122, 123 

Старовольський Шимон   89 

Степанков Валерій   9 

Стефан Великий, господар   62 

Стефан Баторій, король   75, 76 

Стріха Ярослава   10 

Сулейман Пишний, султан   72 

Сулима Іван   90 

Сулима Камінський Анджей 10 

Танд Гаспар, де   28 
Тарновський Ян-Амор   74 

Тукальський Йосип   88 

Тимур, емір   57, 58 

Тищенко Микола   47 

Тойнбі Арнольд Дж.   10 

Толочко Олексій   6 

Трепавлов Вадим   42, 43 

Туркевич Георгій   126 

Федоренко Павло   37 

Федорович Тарас   41 

Фергюсон Ніл   8, 25, 50 

Фірлеї   87 
Франкопан Пітер   20 

Цвікер Даніель   13, 97 

Ханенко Михайло   103 
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Харько (Захар), сотник   123 

Хатідже Турхан (Надія з 

Поділля)   44 

Хмелецький Стефан   89 

Хмельницький Богдан   7, 26, 

34, 68, 81, 90, 91, 96-99, 104, 

123 

Хмельницький Юрій   13, 97, 

104, 105 

Ходарковський Майкл   24, 48 

Хоментовський Станіслав   117 

Хонігсман Яків   41 
Хоскінг Джефрі   15, 16 

Чаадаєв Петро   128 

Чалий Сава   109, 118 

Чарнецький Стефан   98 

Чарторийські   122, 123 

Чингізиди   55 

Чингізхан   55 

Шамбинаго Сергій   63 

Шартье Роже   111 

Шевченко Тарас   124 

Шимановський Самуель   22 
Шмагель Франтишек   11 

Шоню Пьєр   13, 14, 25, 29, 65, 

111, 113 

Юнкер Готліб-Фрідріх-

Вільгельм   34, 50 

Яблоновський Микола   126 

Яблоновський Станіслав   107, 

118 

Яблоновський Ян-Каєтан   115, 

123 

Яблоновський Ян-Станіслав   

118 

Яблоновські   124, 126 

Ягелони   60, 68, 69, 75, 88 

Ягелонка Анна   75 

Ян-Казимир, король   94, 101 

Ян-Ольбрахт, король   57 

Ян Собеський, король   94, 
103-106 

Яковенко Наталя   16, 41 

Ясперс Карл   8 

Abu-Lughod, Janet L.   55 

Augustyniak Urszula   8, 25 

Baszanowski Jan   35 

Broda Krzysztof   27 

Chorążyczewski Waldemar   22 

Dąbrowski Janusz   102  

Florczak Zofia   31 

Frost Robert I.   7 
Izdebski Аdam   33 

Kamen Henry   79 

Koehler Krzysztof   11 

Parker Geoffrey   17 

Rybarski Roman   47 

Siemek Kasper   67 

Smołucha Janusz   59 



 

Наукове видання 

 

 

Вирський Дмитро Станіславович 
 

 

Початок сучасності:  
друга хвиля глобалізації,  

кінець Старого Порядку та Україна  

(XV – середина XІХ ст.) 
 

 
На обкладинці: кадр з мультфільму «Енеїда» (1991) – класичний образ 

«переходу» (від Трої до Риму, від Домодерну до Модерну) 
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