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„СТАТТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО“
В РЕДАКЦІЇ 1659 РОКУ.

Серед багатьох спірних питань, що виникають у дослідників при сту
діюванні договору 1654 року, є давно вже поставлене, але й досі остаточно 
невирішене питання про одну редакцію цього договору, яка стала відомою 
лише року 1659. В жовтні місяці 1659 року в Переяславі перед обранням 
Юрія Хмельницького на гетьмана були оголошені так звані «Статті Богдана 
Хмельницького», які як формою, так і змістом у багатьох пунктах ріж- 
няться від тих статтів, що були складені в Москві року 1654 та вислані на 
Україну з послами Б. Хмельницького. В історичній літературі що-до ре
дакції 1659 р. були висловлені ріжні погляди. Г. Карпов (редактор X тому 
«Актовъ, относящихся къ исторіи Южной и Западной Россіи») перший звер
нув увагу на цю редакцію у своїй праці: «О переговорахъ Малороссіи 
съ Москвой 1654 г.» (Журнал МНП, 1876, кн. XII) та висловив думку, що 
«статті Б. Хмельницького» являються о с т а т о ч н о ю  р е д а к ц і є ю  
договорних статтей 1654 р. Такого-ж самого приблизно погляду тримається 
і д. Буцінський у своїй праці: «О Богданѣ Хмельницкомъ». П. Шафранов 
у праці, надрукованій у «Київській Старині» (1889, кн. XI), на підставі по
рівняння тексту статтів з иншими архівними документами, прийшов до 
протилежного висновку, що так звані «статті Б. Хмельницького» в редакції 
1659 р., числом 14 не могли з ’явитися раніше від 1659 р. Бар. Нольде 
в своїй праці: «Очерки русскаго государственнаго права» (СПБ., 1911), 
схиляючись до думки П. Шафранова, не вважає в редакції 1659 р. за автен
тичний текст договору 1654 р., а лише за один з проектів договору, що був 
предметом переговорів послів Б. Хмельницького з московськими боярами. 
Нарешті В. І. Щербина в своїй доповіді про статті Б. Хмельницького, 
зачитаній 7 вересня 1921 р. на засіданні Комісії для виучування історії 
західньо-руського та українського права при Всеукраїнській Академії 
Наук у Київі, висловив думку, що статті в редакції 1659 р. являються ко
пією загублених статтів договору 1654р., копією автентичної редакції цього- 
договору.
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і Отже, як бачимо, між дослідниками немає згоди що-до питання, чи так 
звані «статті Б. Хмельницького» в редакції 1659 р. являються дійсно оста
точною редакцією договору 1654 р., чи це тільки один з проектів договору, 
чи, нарешті, ці статті були складені ad hoc на підставі документів, що пере, 
ховувалися в Посольському Приказі в Москві.

. Для розвязання цього питання необхідно, на наш погляд, звернути 
більшу увагу на текст редакції 1659 р., зробити критичний аналіз змісту та 
порівняти його з иншими історичними документами, що торкаються договору 
1654 р.

І. «Статті Б. Хмельницького» в редакції 1659 року були оголошені 
в таких обставинах. Виславши року 1659 московське військо на Україну 
під головною командою князя Олексія Трубецького, цар дав Трубецькому 
д в а  т а є м н і  н а к а з и :  в одному наказувалося розпочати переговори 
з Виговським, запропонувати йому розірвати договір з Поляками та знов 
прийняти «протекцію» Москви, при чому цар обіцяв затвердити Вигов- 
ського гетьманом, віддати йому Київське вовєодство і, навіть, вивести 
з Київа московську залогу 1); в другому наказі цар наказував, на випадок 
неуспіху першого доручення, зібрати раду й запропонувати обрати нового 
гетьмана на місце Виговського 2). При обранні нового гетьмана кн. Тру- 
бецький мав оголосити «статьи, каковы были даны гетмана Б. Хмельниц
каго посланникамъ: Самойлу Богданову да Павлу Тетерѣ; а для вѣдома 
съ тѣхъ статей посланъ съ ними списокъ». Далі в наказі було зазначено, 
що коли-б повстало питання про «пункты», які розсилав полковник Лісни
цький з наказу Виговського, то «про пункты говорить, что отъ великаго 
г-ря къ гетману Ивану Виговскому и къ нимъ, войску Запорожскому, но
выхъ пунктовъ, опричь тѣхъ статей, которые даны по ихъ же челобитью 
С. Богданову да Павлу Тетерѣ въ прошломъ 162 (1654) г. никакихъ не при
сыпано... А сверхъ прежнихъ статей и въ нынѣшней присылкѣ (року 1657) 
Павлу Тетерѣ не говорено и къ нимъ въ войско ни о чемъ не приказывано, 
и новыхъ никакихъ статей не присылывано»8). Як видно з окремого розпису, 
що залишився в архіві при копії цього наказу, разом з наказом між иншими 
додатками дійсно було вислано «списокъ съ прежнихъ статей, каковы даны 
Самойлу Богданову да П.Тетерѣ»4). В наказі було ще зазначено, для чого 
пересилається кн. Трубецькому «списокъ съ прежних статей»: «да буде но- 
вообранный гетманъ учнеть говорить, что у него нѣтъ тѣхъ статей и взять 
не вѣдаетъ гдѣ, и они бъ (бояри та кн. Трубецький) тѣ статьи, каковы даны... 
всему войску объявили» 5). Наведені місця таємнога наказу свідчать, що 
Москві було добре відомо, що передані через Богдановича та Тетерю «статті» 
договору 1654 р. десь таємно переховуються, а може й загинули зовсім.

х) Акты Ю. 3. Р., том IV, док. 107. г) Акты 10. 3. Р., том XV, док. 7. 3) Теж,
ст. 315. 4) Там-же, ст. 329, док. 7. 6) Там-же, с. 330, док. 7.
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Як виконав кн. Трубецький цей наказ, видно з його «статейного списка» 
1659р., опублікованого в IVтомі «Актовъ, относящихся къ Южной и Запад
ной Россіи», ч. 115. Після довгих переговорів кн. Трубецького з Юрієм 
Хмельницьким, останній на початку жовтня 1659 р. вислав до Переяслава, 
де перебував Трубецький з московським військом, посольство на чолі 
з Петром Дорошенком. Дорошенко 4 жовтня подав Трубецькому проект 
договору, на підставі якого Ю. Хмельницький згоджувався поновити союз 
з Москвою. В цьому проекті було 14 статтів, в яких Ю. Хмельницький про
понував, щоб було потверджено договір Б. Хмельницького, скріплений 
присягою «обох сторін» (ст. 1), щоб воєводи царські були лише у Київі 
(ст. 2), щоб вибори гетьмана були вільні (ст. 5), щоб гетьман мав право 
приймати чужоземних послів без обмеження (ст. 6), щоб мітрополіт київ
ський з духовенством залежав від костянтинопільського патріярха (ст. 12), 
та инш. Цей проект кн. Трубецький відкинув на тій підставі, що «въ тѣхъ 
статьяхъ много написано вновь сверхъ прежнихъ статей, которыя даны 
прежнему гетману Хмельницкому» 1). Потім прибув до Переяслава і сам 
Юрій Хмельницький. Йому кн. Трубецький пред’явив «вѣрющую грамоту» 
і вичитав «статьи,каковы даны прежнему гетману, отцу его, Юрьеву, Богдану 
Хмельницкому и которые статьи сверхъ тѣхъ прежнихъ статей для подтвер
жденія присланы отъ великаго государя, что всему войску Запорожскому 
быть вел. г-ря подъ самодержавною рукою на тѣхъ прежнихъ и новыхъ- 
статьяхъ». Вислухавши ці статті, Ю. Хмельницький та старшина запропо
нували зачитати їх на Раді 2). Далі в статейному спискові записано: «и ок
тября в 17день... на Радѣ же ему гетману Юрью Хмельницкому и обоз
ному, и судьѣ, и полковникомъ... кн. Трубецкой съ товарищи велѣли вы
честь статьи, каковы по Указу вел. г-ря царя въ прошломъ 162 году даны 
прежнему гетману», і нові статті, «которые по указу же вел. г-ря прибав
лены сверхъ тѣхъ прежнихъ статей къ утвержденію войска Запорожскаго 
вновь». А « п р е ж н і е  с т а т ь и  т а к о в ы » . . .  і тут наведено повний 
текст цих статтів, числом 14-ть 3). Після того, як ствердила статті Рада і 
скріпили підписами гетьман та старшина, кн. Трубецький розпорядився 
списати копії із статтів та передав їх Шереметеву, київському воєводі, 
для того, що «по указу великаго г-ря велѣно съ того списка въ Кіевѣ напе
чатать многія книги и тѣ печатны книги изъ Кіева разослать во всѣ вел. 
г-ря черкасскіе полки, чтобъ тѣ статьи, которыя съ гетманомъ Ю. Хмель
ницкимъ и со всѣмъ войскомъ Запорожскимъ постановлены на Радѣ, вѣ- 
домы были во всѣхъ полкахъ всему войску Запорожскому». Дякуючи та
кому розпорядженню, так звані «прежнія статьи Б. Хмельницкаго» були 
широко розповсюджені на Україні, а літописи українські вважали їх за

') Акты Ю. 3. Р.', том IV, ст. 255—256. г) Там-же, ст. 260—261. ®) Там-же, ст. 
261—265.
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дійсні статті Б. Хмельницького (Величко, І, 401 — 426; Ригельман, II, 
25 — 42 х). Між иншим, В. І. Щербина 1921 р. з доручення Академії зняв 
копію та фотографії з одного примірника книги «статтів Б . Хмельницького», 
друкованої року 1659, який переховується в Музеї В. Тарновського в Чер- 
нигові 2).

Така в коротких рисах історія оголошення тексту «14 статтів Б. Хмель
ницького». Як наведений вище таємний наказ кн. Трубецькому, так і його 
«Статтейный список» категорично потверджують, що переданий з наказом 
«список статей» являє собою «прежнія статьи, каковы были даны въ прош
ломъ 162 году посланникомъ Б. Хмельницкаго—Самойлу Богданову да Павлу 
Тетерѣ». Отже текст цих «прежнихъ статей» повинен буквально повторювати 
ті 11-ть статтів у редакції 21 березня 1654 року, які, як свідчать документи, 
надруковані в X томі «Актовъ, относ. къ исторіи Южной и Западной Россіи», 
були дійсно передані 27 березня 1654 р. через послів Богдановича та Тетерю 
разом з жалованими грамотами при виїзді послів з Москви на Україну. 
Г. Карпов на підставі архівних даних стверджує, що послам Б. Хмельниць
кого було дано л и ше  с т а т т і  в р е д а к ц і ї  21 б е р е з н я  1654 р. 
Про це-ж саме свідчить цитований уже наказ кн. Трубецькому: «къ нимъ, 
войску Запорожскому, новыхъ статей, опричь тѣхъ статей, которые даны 
С. Богданову да П. Тетерѣ въ прошломъ 162 году, никакихъ не присыпано».

II. Тому в першу чергу треба порівняти текст 14-ти статтів у редакції 
1659 року, вміщений у статейному спискові кн. Трубецького, з текстом 
статтів у редакції 21 березня 1654 р. Хоч автентичного тексту цих останніх 
нігде не надруковано, але є майже автентичний текст їх московською мо
вою з підписаними власноручно дяком Алмазом Івановим царськими резо
люціями - указами під статтями, підчас переговорів у Москві, року 1654; 
цей текст надруковано в X томі «Актов ЮЗР», стор. 477 — 478, а також 
у «Полномъ Собраніи Законовъ Росс. Имперіи», т. І, стор. 325. Порівнявши 
ці два документи „можемо констатувати, що за виключенням статті 14-ої 
редакції 1659 р., яка майже дослівно повторює ст. 6 редакції 1654 р., та 
ст. 5-ої першої редакції, яка переказує зміст 2-ої та 3-ої статті другої ре
дакції, всі инші статті редакції 1659 р. не мають нічого спільного з редакцією 
21 березня 1654 р., а иноді містять просто протилежні умови та резолюції. 
Як відомо, умови договору 1654 р. вміщено в трьох актах: в статтях числом 
23, за підписом Б. Хмельницького, що їх подали посли Богданович та 
Тетеря боярам 14 березня 1654 р., в статтях числом 11, що їх подали посли 
21 березня 1654 р., та в жалованих грамотах з дня 27 березня 1654 р. 3). 
Ми вже порівняли редакцію 1659 р. з статтями редакції 21 березня 1654 р.

*) Шафранов, ст. 390. 8) Праці комісії для виучування історії західньо-руського
та українського права при ВУАН, в Київі, № 3, ст. 5. 3) А. Яковлев, Договор Б.
Хмельницького з Москвою 1654 р.
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Порівнюючи, далі, статті в редакції 1659 р. з редакцією 14 березня 1654 р . 1), 
молена зауважити, що 14 статтів у редакції 1659 р. дуже близько підходять 
до етапів у редакції 14 березня 1654 р., крім етапів 4, 7, 8 ,9 ,10  та почасти 
З та 6-ої. Але тимчасом як етапі в редакції 14 березня 1654 р. написані 
від імени Б. Хмельницького та війська Запорозького у формі прямих ре
чень, звернених до царя («въ началѣ изволь твое царское величество под
твердить права и вольности наши»... «урядники изъ нашихъ людей» і т. д.), 
етапі в редакції 1659 р. написані у формі непрямих речень («чтобъ цар. 
величество изволилъ подтвердить права и вольности войсковыя», «урядники 
изъ ихъ же людей»...). Виходить так, що автори чи автор редакції 1659 р., 
маючи перед собою текст договору в редакціях 14 та 21 березня 1654 р., 
зробили дуже близький до тексту п е р е к а з  змісту договору. Але автори 
не спинилися на цьому: вони поробили дуже ваисливі зміни в умовах дого
вору, одні етапі зовсім викинули, инші доповнили та крім того додали 
нові етапі, які не тільки не відповідають змістові перших двох редакцій, 
але й являють собою зовсім нові умови, що дуже обмежують права України 
за договором 1654 р.

Таку ріжницю в тексті цих документів Г. Карпов пояснює тим, що посли 
Б. Хмельницького, одержавши укази царя на статті в редакції 21 березня 
1654 р., не були задоволені відмовленням царя призначити платню війську 
Запорозькому та подали нове прохання до царя; цар та бояри використали 
цей випадок та змінили свої попередні постанови, відібрали те, що раніше 
дали, змінивши при цьому й саму редакцію договору 2). Отже, на думку 
Карпова, етапі в редакції 1659 р. являються остаточною та автентичною 
редакцією договору 1654 р.

Ця думка базується лише на теоретичних міркуваннях, а не на доку
ментальних даних. Навпаки, на підставі документально засвідчених фактів 
можемо довести, що так звані «етапі Б. Хмельницького» в редакції, що 
запропонував її кн. Трубецький у жовтні 1659 року, були складені не ра
ніше як 1659 року, себ-то через п’ять років після укладення договору 
1654 року.

Почнемо з аналізу тексту етапів у редакції 1659 року.
1-а с т а т т я  про права та вольності в добрах і в судах повторює 

майже дослівно текст етапі 1-ої в редакції 14 березня 1654 р. з тою лише 
ріжницею, що редакція 1659 р. переказує зміст етапі 1-ої у формі ніби-то 
справоздання, чи докладу: замість слів: «в началѣ изволь твое ц. в-во под
твердить права и вольности наши».., сказано: «чтобъ ц. в-во пожаловалъ, 
изволилъ подтвердить права и вольности войсковыя»... Царський указ під 
стапею: «сей статьѣ указалъ государь и бояре приговорили: быть по ихъ

!) Статті в редакції 14 березня 1654 р. надруковані: в А.Ю .З.Р., т. Х,стор. 446—450; 
П.С.З.Р., т. I, ст. 322—327; Костомаров, Б. Хмельн., стор. 560—564, і в ин. збірк. 
-) Карпов... ст. 255.
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челобитью», в редакції 1659 р. змінено так: «и по сей статьѣ царское вели
чество гетмана Б. Хмельницкаго и все войско Запорожское пожаловалъ, 
велѣлъ быть по ихъ челобитью».

2-а с т а т т я  про збирання прибутків до царського скарбу також 
майже дослівно повторює статтю 4-ту редакції 14 березня в такій-же формі 
переказу, як і стаття 1-а. Але в редакції 1659 р. вставлено вираз, якого 
немає в двох перших редакціях (14 та 21 березня), а саме, після слів «идо- 
ходы всякіе денежные и хлѣбные збирати на царское в-во и отдавати въ его 
государеву казну тѣмъ людемъ, которыхъ царское в-во пришлетъ та то 
устроенныхъ людей», додано: «въ К і е в ъ  д а  в ъ  П е р е я с л а в л ь » .  
Контекст наведеного місця статті 2-ої показує, що тут іде справа про цар
ських воєвод, які мають бути вислані до Київа та до Переяслава. Питання 
про царських воєвод, дійсно, піднімалося підчас переговорів у Москві, 
при чому бояри запропонували, щоб воєводи були в Київі та в Чернігові» 
але ця пропозиція не була внесена в договірні статті 21 березня 1654 р. 
Коли року 1657 посланий до Б. Хмельницького «окольничий» Бутурлин за
питав гетьмана, чому на Україні воєвода є лише в Київі, тимчасом як у Мо
скві року 1654 було складено договір з послами Богдановичем та Тетерею, 
щоб царські воєводи були в Київі, Чернігові, П е р е я с л а в і  та Ні
жені, то Хмельницький на це відповів, що він послам своїм не наказував 
і в думці в нього не було, щоб царські воєводи були в Чернігові, Переяс
лаві та Ніжені. Навпаки, при переговорах у Переяславі року 1654 було по
становлено, щоб воєвода був лише в К иївіх). Таку відповідь Хмельницького 
підтверджує такий документ: у статті 5-ій договору Ю.Хмельницького 1659 р. 
сказано: «великій государь... велѣлъ быта въ Переяславѣ, Черниговѣ, Бряс- 
лавлѣ, въ Умани своимъ ц. в-ва воеводамъ». Ця стаття не задовольнила 
Ю. Хмельницького і він 23 грудня 1659 р. вислав до Москви посольство, 
прохаючи царя, «чтобъ кромѣ Кіева и П е р е я с л а в л я  въ иныхъ укра- 
инныхъ городахъ воеводамъ не быта и не наѣзжати». При переговорах 
з приводу цієї статті посли заявили, що «въ прежнихъ статьяхъ, чѣмъ по
жалованъ былъ прежній гетманъ Б. Хмельницкій, постановлено, чтобъ... 
воеводамъ быть только въ Кіевѣ, а въ иныхъ городахъ не быть». На це бояри 
заявили, що «въ прежнихъ статьяхъ о томъ, въ которыхъ городѣхъ быть цар
скаго величества воеводамъ, и м е н н о  не  н а п и с а н о ,  а говорено же 
о томъ въ разговорѣ съ прежними Б. Хмельницкаго послами... чтобъ ц. 
в-ва воеводамъ быть въ Кіевѣ да въ Черниговѣ» 2). Таким чином, наведені 
документа стверджують, що постанову про те, щоб воєводи були в Київі 
та в Переяславі, в автентичний договір 1654 р. не було включено. Вперше 
питання про воєводу в Переяславі було поставлено лише в січні року 1658.

г) Акты Ю. 3. Р., том III, с. 567—569. г) Источники Малороссійской исторіи,
с. 117—123.



„Статті Богдана Хмельницького“ в редакції 1659 року 185

В наказі бояринові Хитрово, що його вислав цар відібрати присягу від Ви- 
говського, було запропоновано переконати гетьмана та старшину в тому,, 
що як то міцно стоїть тепер Київ, де вибудовано «городъ крѣпкой» і перебу
ває воєвода з військом, що безпечніше було-б, щоб царські воєводи з вій
ськовими залогами були також у Чернігові, в Ніжені, в П е р е я с 
л а в і  та в инших «знатныхъ городѣхъ». Гетьман Виговський дав на цю 
пропозицію досить неясну відповідь: «и постановилисмо быть воеводамъ 
въ городѣхъ Малой Россіи. А въ которыхъ городахъ мѣли быть воеводы... 
при бытности у царя на Москвѣ... доложу» 1). Остаточно-ж питання про 
воєвод у Переяславі та в инших містах було вирішено вже при обранні' 
Ю. Хмельницького року 1659 таким способом, що указ царя про воєвод 
у Переяславі, Чернігові та в инш. містах було внесено в статтю 5-ту нових 
статтів, ухвалених на Раді 17 жовтня 1659 р. Отже виходить, що постанова 
про воєводу в Переяславі не тільки не була включена в договір 1654 р., 
але й не могла бути включена, бо вперше була прийнята в жовтні року 1659. 
З пізніших документів можна послатися на указ Петра І про встановлення 
Колегії при гетьмані року 1722, де цитується стаття 1-а в редакції 1654 р.,. 
як договір Б. Хмельницького, без додатку про воєвод у Київі та в Переяс
лаві 2).

3-я с т а т т я  про надання староства Чигиринського на булаву геть
манську повторює майже дослівно статтю 5-ту в редакції 14 березня, але до 
тексту статті додано: «да ему же (гетману) тысяча золотыхъ червонныхъ»- 
Перевіривши уважно всі опубліковані до цього часу документи, що тор
каються переговорів Б. Хмельницького в Переяславі в січні 1654 р., пер- 
трактацій його послів у Москві в березні того-ж таки року та актів договору 
1654 р. в ріжнихйого редакціях, ми не знайшли жадної вказівки на таку чи 
подібну постанову про призначення гетьманові 1000 золотих. Лише в цар
ському указі під статтею 9, редакції 21 березня 1654 р., зазначено в загаль
них виразах: «а нынѣ ц. В-во жалуя гетмана и все войско Запорожское хо
четъ послать своего государева жалованья по давнимъ обычаямъ предковъ, 
своихъ, великихъ государей, царей и великихъ князей російскихъ, гет
ману и всему войску Запорожскому золотыми». Золото було вислано в червні 
1654 р. через дворянина Протасьєва; Протасьєв зажадав списку 42.000 ко
заків, щоб роздати їм золоті. Але такого списку тоді скласти було немож
ливо; сами-ж полковники не хотіли роздавати гроші козакам, і справа 
скінчилася тим, що прислані від царя золоті були взяті до військового 
скарбу 3). З цього видно, що вислані від царя золоті призначені лише ко
закам і що не було й мови про право гетьмана на одержання 1000 золотих 
червінних. Тому можна припустити, що приписка в редакції 1659 р. про

г) Акты, том IV, стор. 95—96. 2) Источники Малороссійской исторіи, II, с.
321—334. 3) Акты, X т., док. 15, с. 685—688; XIV т., с. 50; В. Мякотинъ. Очерки

соц. исторіи Украины, с. 40—41.
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1000 золотих для гетьмана була зроблена не на підставі тексту договору 
1654 р., а на підставі инших джерел, наприклад, на підставі розрахунків, 
які були зроблені в Москві, коли пересилалося золоті на Україну в червні 
1654 р. Про ці розрахунки міг мати відомості кн. Трубецький, який прий
мав участь у переговорах та в складанні указів на статті договору 1654 р. 
в Москві. Коли-б це було так, то ми мали-б зайвий доказ тому, що редакція 
«статтей Б. Хмельницького» була складена року 1659 з участю кн. Тру- 
-бецького. Між иншим, року 1657 бояри при переговорах з послом Тетерею 
в Москві цитували йому статті про «жалування» війську запорозькому 
в редакціях 14 та 21 березня 1654 р., де немає приписки про виплату 1000 зо
лотих гетьмановіх).

4-та с т а т т я  про вільне обрання гетьмана повторює статтю 6-ту 
редакції 14 березня 1654 р. і відповідне місце жалованої грамоти 27 березня 
1654 р. Але до указу, що в редакції 14 березня стверджує без застережень цю 
статтю, в редакції 1659р. додано такі слова: «А по обраній гетману ѣздить 
къ вел. г-рю, царю и вел. князю Алексѣю Михайловичу, всея Великія, 
и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу, къ Москвѣ и видѣти его государскіе 
пресвѣтлые очи; и великій государь, е. ц. в-во, пожалуетъ гетмана по чину: 
булаву и знамя и на гетманство свою государеву жалованную грамоту дать 

•ему велитъ». 3 приводу цього додатку треба перш за все зазначити, що стаття 
6-та в редакції 14 березня 1654 р. була складена в загальній редакції, яка 
давала можливість пристосувати цю умову до випадків смерти всіх взагалі 
гетьманів до вибору на їх місце нових. Навпаки, додаток до ст. 4 в редакції 
1659 р. про те, щоб обраний гетьман їздив до царя, має не загальну, а спе- 
ціяльну редакцію та передбачає лише вибір гетьмана протягом царювання 
Олексія Михайловича. Далі, своїм змістом додаток цей, будучи певним 
обмеженням влади гетьмана, протирічить указові царя, висловленому в жа
лованій грамоті Б. Хмельницькому 27 березня 1654 р., де з приводу обрання 
гетьмана лише зазначено: «а кого гетмана оберутъ, и о томъ писати къ намъ, 
великому г-рю, да томужъ новообраному гетману на подданство й на вѣр
ность вѣру намъ, вел. г-рю, учинити, при комъ мы, вел. г-рь прикажемъ». 
Тому, що жалована грамота датована 27 березня, останнім днем перебування 
в Москві послів Б. Хмельницького, які того-жтаки дня виїхали на Україну, 
немає підстави припускати, щоб договірні умови могли бути змінені в бе
резні 1654 р. з участю послів Б. Хмельницького.

Питання про приїзд новообраного гетьмана підняв був року 1658 
боярин Хитрово, який зробив таку пропозицію Виговському. Виговський 
обіцяв приїхати: «якосьми постановили вскорѣ пресвѣтлаго ц. в.-ва огля
дѣть очи, такъ о тыхъ всѣхъ статьяхъ говорилисмы» 2). Вдруге питання про 
приїзд було піднято року 1659 в таємному наказі кн. Трубецькому: «и буде

г) Акты, том XI, Додаток 2, с /7 2 3 —727. 2) Акты ЮЗР., т. IV, № 38.
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послѣ вѣры,—сказано в наказі,—гетманъ учнеть бить челомъ на подтвержде
ніе гетманства его о государской жалованной подтвердительной грамотѣ 
и князю Трубецкому новообраному гетману говорить, чтобъ онъ, гетманъ, 

ѣхалъ челомъ ударить къ е. ц. в-ву, къ Москвѣ, и какъ онъ, гетманъ, бу
детъ на Москвѣ... и ц. в-у челомъ ударитъ и пресвѣтлые ево государскіе 
очи увидитъ, и вел. г-рь, е. ц. в-во увидя ево, гетмана, вѣрное подданство, 
пожалуетъ, на подтвержденіе гетманства свою ц. в-ва жалованную грамоту 
дати ему велитъ. Да однолично на то наговаривать, чтобъ гетманъ ѣхалъ 
къ цар. в-ву и подтвердженные грамоты у себя не сказывать... Да и ему, 
гетману, то будетъ честнѣе, что онъ на гетманство подтвержденъ будетъ при 
царскомъ величествѣ» *). Наведена інструкція являється найкращим до- 
.казом тому, що царського указу про обов’язковий приїзд до царя новообра
них гетьманів до року 1659 не існувало, бо коли-б такий указ був, тоді 
де потрібно було-б прикладати стільки зусиль, щоб переконати гетьмана 
їхати до царя, досить було-б послатися на 4-ту статтю договору. Тимчасом 
у  таємному наказі дається детальна інструкція, як треба намовляти геть
мана, щоб він згодився їхати до царя, але нігде не згадується про те, що 
приїзд в Москву являється обов’язком гетьмана згідно з договором.В цьому-ж 
-таки наказі подано в скороченню всі «нові» статті, які гетьман мав прий
няти на Раді. Серед них уміщено й статтю про те, що по виборі нового геть
мана їхати йому з послами від війська Запорозького до царя «видѣти пре
свѣтлыя государскіе очи и на вѣрное подданство вѣру учинити», і цар «по
жалуетъ гетмана по чину булаву и знамя и жалованную грамоту ему дастъ»2). 
Цікаво тут зазначити, що всупереч наказові ця стаття не була включена 
-в число 18-ти нових статтів 1659 р. Нарешті, ще одним доказом тому, що 
умова про приїзд гетьмана в тому формулюванні, в якому вона є в редакції 
1659 р., не могла бути написана року 1654, являється оцей вираз статті

4-ої: «всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи самодержцу». Року 1654 цар 
Іменував себе лише «Великія и Малыя Россіи самодержцемъ»; титул-же 
«и Бѣлыя Россіи» з ’явився вперше лише після завоювання Смоленська, 
Могилева та инших білоруських городів: першим актом з повним титулом 
була грамота царя могилівському райці Прокопу Лук’янову з дня 7 вересня 
1655 року. Приймаючи на увагу московський формалізм та тяжкі кари за 
помилки в царському титулі, не можна припустити, щоб тут трапилася 
якась помилка чи описка: отже той факт, що в статті 4 вжито титулу «и Бѣлыя 
Россіи», безперечно доводить, що так звані «статті Б. Хмельницького» в ре
дакції 1659 року були написані у всякому разі пізніше від 1655 р.

5-та с т а т т я  в редакції 1659 р. про права козаків та козацьких 
удів і дітей дослівно повторює статтю 7-му редакції 14 березня 1654 р.

6 т а  7 с т а т т і  редакції 1659 року про платню старшині ріжних

г)  Акты ЮЗР., т. XV, № 7, с. 315 і дальші. а) Акты, том XV, док. 7, с. 329.
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рангів та козакам своїм змістом відповідає статтям: 8, 9, 10, 11 та 12 редак
ції 14 березня та статтям: 2, 3 та 4 редакції 21 березня 1654 р. Але й тут 
у статті 6-й додано: «а давати имъ государево Жалованье, збирая войска 
Запорожскаго Малыя Россіи съ городовъ, со всякихъ доходовъ е ж е- 
г о д ь». Такого указу, пише Шафранов, року 1654 не було дано, що видно 
з грамоти, яку дав цар Б. Хмельницькому в квітні 1654 р., де сказано: 
«и отъ насъ имъ, посланникомъ сказано и на п и с ь м ѣ  д а н о ,  что... 
какъ тѣ дворяне доходы отпишутъ и смѣтятъ, ивъ то время о жалованьѣ 
войску Запорожскому... по разсмотрѣніи... и указъ будетъ» х).

Далі, на початку статті 7-ої зроблено приписку: «чтобъ арматѣ войско
вой быта въ Корсунѣ и весь повѣтъ дата на выживленіе и на оправу до 
арматы». Такої постанови немає ані в редакції 14 березня, ані в редакції 
21 березня 1654 р. Шафранов гадає, що постанова про надання Корсуня 
на армату была прийнята лише року 1659. Дійсно, в наказі бояринові Ше
реметьеву з дня 6 червня 1658 року стаття про армату наведена ще в ре
дакції 21 березня 1654 р., а не в редакції 1659 р. 2).

8 та  14 с т а т т і  в редакції 1659 р. торкаються прав духовенства та 
київського мітрополіта. 14-та стаття дослівно повторює статтю 6-у в редак
ції 21 березня 1654 р. Що-ж до статті 8, то вона в першій своїй частині від
повідає статті 13-й в редакції 14 березня 1654 р., при чому про київського 
мітрополіта тут зовсім не згадується («чтобъ ц. в-во пожаловалъ правъ на- 
даныхъ изъ вѣковъ отъ княжатъ и королей какъ духовнымъ и мірскимъ 
людемъ ни въ чемъ нарушать не велѣлъ»). Але після царського стверджу
вального статтю указу («какъ права духовныя, такъ и мірскія ни въ чемъ 
нарушены не будутъ») в с т а т т і  8-ій редакції 1659 р. додано: «А митропо
литу Кіевскому, такъ и инымъ духовнымъ Малыя Россіи быть подъ благо
словеніемъ святѣйшаго патріарха Московскаго и всея Великія, и Малыя, 
и Бѣлыя Россіи, а въ права духовныя святѣйшій патріархъ вступати не 
будетъ». Ні в редакції 14 березня, ні в редакції 21 березня 1654 р., ані в жа
лованій грамоті такого указу немає. Як відомо, київський мітрополіт та 
духовенство внесли були до царя окреме прохання через посольство, після 
складення договору, влітку року 1654. Але цар не вирішив тоді питання про 
підлеглість мітрополіта патріярхові костянтинопільському чи москов
ському. В грамоті Б. Хмельницькому з дня 11 серпня 1654 р. було сказано: 
«а о которыхъ, о иныхъ дѣлахъ митрополитъ и духовенство... намъ били че
ломъ, и мы... тѣ дѣла велѣли отложить до нашего ц. В-ва приходу къ 
Москвѣ»3). — -

Питання про підлеглість київського мітрополіта московському патріяр
хові було піднято вже після смерти Б. Хмельницького. Вже хворий, вислав

*) Акты ЮЗР., том X, с. 568 — 569; Шафрановъ, с. 380. 2) Акты ЮЗР., том
VII,  с. 204. 3) Акты, том X, с. 762.
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■був Хмельницький посла Коробку до царя з повідомленням про смерть 
київського мітрополіта Сильвестра Косова: посол, з намови писаря Вигов- 
•ського, як гадає В. Ейнгорн, усно просив у Посольському Приказі, щоб до 
Київа прибув московський патріярх Никон та благословив сина Юрія на 
гетьманство і висвятив кандидата на мітрополіта 1). Без сумніву в наслідок 
такого прохання цар наказав київському воєводі Бутурлину намовляти 
київське духовенство, щоб воно згодилося прийняти «благословеніе» москов
ського патріярха. В листі до царя з 28 серпня 1657 р. Бутурлин писав, як 
він намовляв духовенство, що зібралося в Київі для обрання мітрополіта: 
-«чтобъ они твоей вел.г-ра милости поискали и прямую правду свою... совер
шенно показали и были бъ подъ послушаніемъ и благословеніемъ святѣй
шаго Никона, патріарха Московскаго» 2). Інокентій Гізель та київське ду
ховенство дали себе переконати, але потім гетьман Виговський взяв цю 
справу в свої руки, не дозволив посланцям духовенства їхати до Никона 
та  наказав Лазареві Барановичу перевести вільне обрання мітрополіта. 
У грудні на київського мітрополіта було обрано Дениса Балабана, а жа
дання царя, щоб мітрополіт не приймав посвячення від костянтинопіль- 
ського патріярха, доки гетьман не поїде до Москви, не було задоволено 3). 
За Ю. Хмельницького питання про мітрополіта було так вирішено. В стат
тях 12 та ІЗ проекту договору, що його послав Ю. Хмельницький до кн. Тру- 
бецького, були поставлені вимоги, щоб «Архієпіскоп, мітрополіт Київ
ський, Галицький, Юксарь (екзарх) Костянтинопільський з усім духовен
ством до святішого і звідужнішого патріярха костянтинопільського нале
жали й послушенство оддавали яко перед тим здавна бивало, та щоб 
після смерти мітрополіта обирали духовенство, старшина й увесь народ, 
яко здавна». Ці вимоги кн. Трубецький відкинув; натомість подав на затвер
дження статтю 8-у про підлеглість мітрополіта московському патріярхові. 
Невдоволений цим, Ю. Хмельницький, відправивши 23 грудня 1659 р. до 
Москви послів, наказав їм: «о духовенствѣ малороссійскомъ договариваться 
у е. ц. в-ва послы наши имѣютъ: такъ какъ за небощика родителя нашого 
въ статьяхъ постановлено было, чтобъ духовенство Малороссійское при 
давнихъ вольностяхъ своихъ отъ е. ц. в-ва цѣло сохранено и чтобъ вольная 
елекція или обраніе митрополитовъ духовенству Малороссійскому и спо
койное маетностей монастырямъ отъ благовѣрныхъ князей и благочестивыхъ 
наданыхъ владѣніе было; а что есть о начальствѣ патріаршемъ, отъ ко
тораго бы имѣли митрополиты наши Малороссійскіе благословеніе брати, 
о томъ намъ мірскимъ говорить не надлежитъ, но на что большій патріархъ 
Константинопольскій изволитъ, на томъ и мы пребывати будемъ. А въ ста- *)

*) В. Г е р а с и м ч у к ,  Виговщина і Гадяцький трактат, Записки Наук. Тов. 
ім. Шевченка, т. LXXXVIII, ст. 26. 2) Акты ЮЗР., т. IV, № 7. 3) В. Герасим- 
■чук, с. 27.
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тьяхъ, каковы даны прежнему гетману, Б. Хмельницкому, а нынѣ въ Пе
реяславѣ тѣ статьи на Радѣ подкрѣплены, написано»... (і далі наводиться 
текст статті 8-ої в редакції 1659 р.). На цю вимогу Юр. Хмельницького цар> 
видав надзвичайно характерний указ: «Царское величество указалъ, чтобъ- 
бытьтому по  н ы н ѣ ш н е м у  П е р е я с л а в с к о м у  д о г о в о р у ,  
п о т о м у ,  ч т о  б у д у ч и  н а  н ы н ѣ ш н е й  Р а д ѣ ,  д у х о в е н 
с т в о  п р и г о в о р и л и ,  ч т о  б ы т ь  т о м у  т а к ъ ,  к а к ъ  н а 
п и с а н о » 1). Цікаво зазначити, по-перше, що в царському указі «преж
нія статьи Б. Хмельницкаго» іменуються «нынѣшнимъ Переяславскимъ до
говором», а по-друге, що, не маючи можливости відкинути вимогу 
Ю. Хмельницького таким аргументом, що, мовляв, так постановлено в до
говорі 1654 р., цар наказує залишити справу «по нынѣшнему Переяслав
скому договору» 1659 р., бо духовенство «приговорило», щоб так було, яіс 
у цьому договорі написано. Більш переконального доказу проти автентич
носте 14-ти статтів, що їх подав кн. Трубецький під назвою «прежнія статьи 
Б. Хмельницкаго», трудно знайти. Таким чином, вищенаведеними докумен
тами стверджується, що додаток до ст. 8-ої в редакції 1659 р. не міг з ’яви
тися року 1654; додаток було зроблено далеко пізніше. На це вказує також 
іменування патріярха Никона патріярхом «и Бѣлыя Россіи».

9- та  с т а т т я  в редакції 1659 р. своєю формою являє указ царя,, 
а своїм змістом протирічить статті 14 у редакції 14 березня 1654 р. і ст. S 
у редакції 21 березня того-ж таки року та царським указам, що його під цими 
статтями підписав власноручно дяк Алмаз Іванов. «Гетману, — сказано 
в ст. IX — пословъ и посланниковъ и гонцовъ изъ окресныхъ и ни изъ ко
торыхъ государствъ къ себѣ не принимать и противъ тѣхъ присылокъ 
въ окресныя и ни въ которыя государства пословъ же и посланниковъ и гон
цовъ отъ себя не посылать, для убытку денежныхъ и иныхъ всякихъ расхо
довъ войска Запорожскаго, развѣ о какихъ дѣлахъ поволитъ великій госу
дарь, е. ц. в-во, ему, гетману, въ которое государство послать; а которые 
послы и посланники и гонцы изъ окресныхъ государствъ учнутъ къ нему 
гетману пріѣзжать, и имъ отказывать: какіе у нихъ дѣла есть, и они бы: 
ѣхали къ великому государю, къ е. ц. в-ву, къ Москвѣ». За змістом цього 
указу, гетьмана обмежувано в його праві приймати та висилати послів. 
Тимчасом, як видно з царських указів, даних на статтю 14 в редакції 14 бе
резня та на ст. 5 в редакції 21 березня 1654 р., право чужоземних зносин було 
признано за гетьманом і лише були обмежені зносини з польським королем 
та турецьким султаном («пословъ о добрыхъ дѣлѣхъ пріимати и отпускать,, 
а о коихъ дѣлѣхъ приходили и съ чѣмъ отпустятъ, о томъ писать къ ц. ве
личеству подлинно и вскорѣ; а которые послы присланы отъ кого будутъ 
ц. в-ву съ противнымъ дѣломъ и тѣхъ пословъ и посланниковъ задержи- *)

*) Акты Ю ЗР., т. V, док. № 1.
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вать въ войскѣ, и писать объ нихъ о указѣ къ ц. В-ву вскорѣжь, а безъ указа 
ц. в-ва назадъ ихъ не отпускать; а съ турскимъ султаномъ и съ польскимъ 
королемъ безъ указа ц. в-ва не ссылаться». Г. Карпов висловив думку, що 
царські укази на статті в редакції 14 та 21 березня 1654 р. пізніше цар та 
бояри змінили, в наслідок чого й з ’явилося таке протиріччя між ст. 9-ОЮ' 
в редакції 1659 р. та статтями 14 і 5 инших редакцій *). Але ця думка нічим 
не підтверджена, та й не може бути підтверджена, бо пізніші документи, 
навпаки, свідчать, що такої зміни не було зроблено. При посилках на статті 
Б. Хмельницького як у Москві, так і на Україні завжди цитували укази 
царя в редакціях 14та 21 березня 1654 р. Як відомо, Б.Хмельницький у спра
вах міжнародніх зносин зовсім не рахувався з обмеженням, встановле
ним в договорі 1654 р.; він приймав і відправляв послів цілком самостійно, 
не повідомляючи царя; зпосився також і з Туреччиною та Польщею, не пи
таючись царського дозволу. Коли-б в остаточну редакцію договору 1654 р._ 
дійсно було включено той обмежувальний указ царя, який міститься 
в статті 9-ій редакції 1659 р., то Москва звернула-б увагу на порушення до
говору та вимагала-б від Хмельницького припинення зносин. Тимчасом, 
цар і бояри докоряли Хмельницькому лише за те, що він не повідомляє: 
царя про свої зносини. Року 1657 підчас переговорів у Москві з послом 
Хмельницького П. Тетерею бояри ставили Хмельницькому під увагу лише 
те, що він не повідомляв царя про зносини та про прийом послів «съ против
нымъ царю дѣломъ». При цьому бояри послалися не на статтю 9-у в ре
дакції 1659 р., а на ст. 14 та 5 инших редакцій: «Въ с т а т ь я х ъ  ж е  
н а п и с а н о ,  — сказали бояри, — изъ которыхъ государствъ къ войску 
Запорожскому учнутъ приходить послы и о томъ писать къ е. ц. в-ву, а ко
торые послы отъ кого присланы будутъ съ противнымъ дѣломъ, и писать 
они: къ ц. в-ву о указѣ, и безъ указа ихъ не отпускать» 2). Наведений текст* 
взято дослівно з указу під ст. 5 редакції 21 березня 1654 р.

Отже в автентичному тексті «статей Б. Хмельницкаго» 1654 р. не було 
того обмеження чужоземних зносин, яке читаємо в статті 9-ій редакції' 
1659 р. Автентичний текст договору 1654 р. в тій частині, що торкається 
чужоземних зносин, і в 1657 р. був той самий, без жадних змін, що й 
року 1654.

10 с т а т т я  редакції 1659 р. як формою, так і змістом (про відносини 
до Кримського хана) також являється указом царя та протирічить ст. 22 
у редакції 14 березня і ст. 10 у редакції 21 березня 1654 р. Під цими стат
тями вміщено такий указ царя: «Царское В-во указалъ и повелѣніе на Донъ 
къ козакамъ послано: буде крымскіе люди задору никакого не учинятъ, 
и на нихъ ходить и задора чинить не велѣно; а будетъ крымцы задоръ учи
нятъ и въ то время ц. В-во укажетъ надъ ними промыслъ чинить». Указ.

1) Г. Карповъ, Переговоры..., сг. 250. 2) Акты ЮЗР., том XI, ст. 745—746.
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€ в прямому звязку з пропозицією Б. Хмельницького, де він зазначив, що 
-«крымская орда если бы имѣла вкинуться», тоді треба наступати від Казани 
та Астрахани та вислати донських козаків, а тепер ще Татари «в братстві», 
•«дать им срокъ и не задирать». В указі-ж, що становить зміст ст. 10-1 в редак
ції 1659 р., наведено зовсім иншу думку: «А съ крымскимъ ханомъ, кромѣ 
миру, никакой ссылки не имѣть, а миръ имѣть съ нимъ по указу вел. г-ря, 
е. ц. в-ва, для того, чтобъ на жителей войска Запорожскаго татаровя изъ 
Крыму войною не ходили и ихъ не разоряли и въ полонъ не имали, и гу- 

. ляки бъ изъ Крыму или нагайскіе изнѣвѣсть ихъ же черкасъ не разоряли 
и въ полонъ не имали». Наказується без царського дозволу не мати зносин 

-з Кримом, крім миру, та пояснюється, чому треба мир |з  Татарами мати. 
Пригадуючи політичні й військові обставини, за яких складався договір 
1654 р., можна сказати, що до цих обставин більш підходять статті 22 та 
10 в редакціях 1654 р., ніж ст. 10-а в редакції 1659 р. Крім того маємо 
ще й прямий доказ тому, що до 1658 року офіційно визнавався за автентич
ний текст статті 10 в редакції 21 березня 1654 р., а не ст. 10-ї в редакції 
1659 р. В наказі бояринові Хитрово, посланому до гетьмана Виговського 
1658 року, наведено текст договору в редакції 21 березня 1654 р. З при
чини ушкодження цього наказу, надрукованого в IV томі «Актов ЮЗР», 
не можна встановити точного тексту початкових статтів, але текст статтів 9, 
10 та 11 зберігся і, порівнявши його з відповідними статтями в редакції 
21 березня 1654 р., побачимо, що в наказі стаття 10 про кримську орду на
ведена дослівно за цією редакцією 1). Отже маємо ще один доказ тому, що 
року 1658 не було відомо указу царя, вміщеного в ст. 10-ій редакції 1659 р.'

11- т а с т а т т я  редакції 1659 р. про виплату дани цареві своїм змістом 
цілком відповідає ст. 15 у редакції 14 березня 1654 р., тільки зміст статті 
передано у формі непрямих речень («волили бъ и они» замість «волили бъ 
и мы»).

12- т а с т а т т я  редакції 1659 р. також повторює зміст ст. 16 в ре
дакції 14 березня 1654р. з тією лише ріжницею, що, відкинувши початок 
статті («А то для того имѣютъ посланники наши договариваться, что наѣхавъ 
воєвода права бы ломать имѣлъ»...),яким ця стаття звязується з попередньою 
ст. 15, редакція 1659 р. викинула і логічний звязок між 11-ою та 12-ою 
статтями, в наслідок чого стаття 12-а здається незрозумілою, починаючись 
так: «чтобъ наѣхавъ воєвода учалъ бы права ихъ ломати»... Такої нелогіч- 
ности в автентичному тексті договору 1654 р. не помітно: ст. 16 там являється 
необхідним додатком, поясненням до статті 15.

13- т а с т а т т я  редакції 1659 р. про підтвердження грамотами «прав 
1 вольностей стародавніх» повторює зміст ст. 17 в редакції 14 березня 
1654 р., переказуючи його у формі непрямих речень (замість: «вольности

Ł) Акты ЮЗР., том IV, док. 58, ст. 96 та дальші.



,,Статті Богдана Хмельницького“ в редакції 1659 року 193

наши» — «вольности ихъ», «мы по чину вольности имѣли»—«они по чину»..., 
«прилежно просити послы наши имѣютъ» — «бьютъ челомъ»).

Нарешті, остання, 14-т а с т а т т я  редакції 1659 р. про надання 
царської грамоти на маєтності мітрополіта київського повторює майже 
дослівно текст ст. 18редакції 14 березня та ст. 6 редакції 21 березня 1654 р., 
але з такими змінами: в частині, що має своїм предметом прохання Б. Хмель
ницького, стаття 14-а дослівно повторює ст. 6 редакції 21 березня, а в резо
лютивній частині повторює вже царський указ статті 18 редакції 14 березня 
1654 р.

На цьому й кінчається текст «статей Б. Хмельницкаго» в редакції 
1659 року. В порівнанні до редакцій 14 та 21 березня 1654 р. автори редак
ції 1659 р. не включили в цю редакцію: статті 3 з редакції 14 березня про 
права шляхти, певне, тому, що шляхті була дана окрема грамота, та статтів: 
19, 20 та 23 про посилку війська до Смоленська, про охорону кордонів 
України та про Кодак, певне, на тій підставі, що ці статті мали тимчасовий 
характер та торкалися справ, що були актуальними для 1654р.;тимчасом 
ці власне статті були найбільш характеристичними для договору 1654 р., 
який мав на меті військовий союз для боротьби з Польщею. Ми маємо до
кументальні докази тому, що в 1657 — 58 роках офіційно цитувалися статті 
19, 20 та 23, викинуті в редакції 1659 р.: так, при переговорах з полков
ником Тетерею в Москві року 1657 бояри цитували ст. 20 в редакції 14 бе
резня (ст. 8 ред. 21 березня): «въ с т а т ь я х ъ  ж е  н а п и с а н о ,  — 
сказали бояри, — по гетманскому прошенію, чтобъ для всякаго отъ не
пріятелей безстрашія было по рубежу ратныхъ людей 3000 челов.» (Акты 
ЮЗР., т. XI, дод. 2, ст. 723 — 727). Згаданий уже наказ бояринові Хитрово 
з року 1658 також містить текст ст. 23 в редакції J4 березня про Кодак 
(ст. 11 ред. 21 березня); в цьому-ж таки наказі наведено навіть приписку 
дяка Алмаза Іванова після ст. 11 в редакції 21 березня про «жалування» 
війську запорозькому, приписку, яка з наказу дяка не була включена 
в текст статтів, переданих з послами Богдановичем та Тетерею (Акты ЮЗР., 
т. X, стор. 478).

В и с н о в к и :  Аналіз тексту 14-ти статтів у редакції 1659 р. та по- 
рівнання його з текстом договору в редакціях 14 — 21 березня 1654 р. 
та з иншими документами дають право зробити такі висновки:

1. 14 статтів під назвою «прежнія статьи Б. Хмельницкаго», що подав 
кн. Трубецький Ю. Хмельницькому в жовтні 1659 року, що були зачитані 
на Раді в Переяславі та що підписав їх гетьман і старшина, своєю редакцією, 
дослівним текстом і змістом зовсім не подібні до 11-ти статтів, що їх були 
подали посли Б. Хмельницького 21 березня 1654 р.в Москві, потім царським 
указами стверджено, на українську мову перекладено та доручено 
послам для передачі Б. Хмельницькому 27 березня 1654 р.

із
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14-т ь с т а т т і  в у редакції 1659 току досить близько стоять до те
ксту проекту договору за підписом Хмельницького, в кількості 23-х статтів, 
що подали їх посли Хмельницького в Москві 14 березня 1654 р. При цьому 
в редакції 1659 р. текст проекту переказано непрямими реченнями та по
роблено ріжні додатки, які безумовно не були й не могли бути складені 
року 1654.

2. Буквальний зміст цих додатків сам по собі, а також при порів- 
нанні до вищецитованих документів, показує, що всі додатки з’явилися 
після 1654 р., і більшість їх могла бути складена лише року 1659.

3. Тому, не може бути визнана за правдиву думка Г. Карпова та Бу- 
цінського, що 14-ть статтів у редакції 1659 року являються о с т а т о ч 
н о ю р е д а к ц і є ю  договору 1654 р. Також неправдива думка бар. 
Нольде, що ці статті являються о д н и м  з п р о е к т і в  договору 
1654 р. Нарешті, не відповідає дослівному текстові редакції 1659 р. та 21 бе
резня 1654 р. думка В. Щербини про те, що 14 статтів редакції 1659 р. яв
ляються «копією загублених статтів 1654 року».

4. Відкинувши думки вищеназваних авторів, ми повинні прийти до 
єдиного правдивого висновку, що так звані «Прежнія статьи Б. Хмель
ницкаго» в редакції 1659 року являються ф а л ь с и ф і к а т о м ,  під
робкою автентичних статтів договору 1654 року. Як свідчать наведені до
кументи (таємні накази кн. Трубецькому, наказ про видрукування «книги» 
з цими статтями та инші, тут цитовані акти), статті Б. Хмельницького в ре
дакції 1659 р. були складені в Москві року 1659, ad hoc, та були вислані 
Трубецькому під іменем «прежнихъ статей Б. Хмельницкаго» в місяці 
лютому 1659 року, при чому Москва, маючи певні відомості, що автентич
ного тексту договору, 1654 р. у Війська Запорозького не було, викори
стала момент для того, щоб замінити дійсний договір 1654 р. зфабрикова- 
ними статтями 1659 р. І Москва досягла свого, бо, починаючи з Юрія Хмель
ницького, всі наступні гетьмани присягали додержувати не автентичний до
говір 1654 року, а цей фальсифікований договір, який не тільки замінив 
автентичний договір 1654 року, але й надав йому ім’я «Переяславського до
говору», хоч в дійсності договір 1654 р. був складений не в Переяславі, 
а в Москві.


