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Микола Обушний

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР У КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
(до 350-рiччя Гадяцької унiї)

Одним iз визначних документiв козацької доби, що засвiдчує нестримне
прагнення українського народу створити свою державнiсть є Гадяцький договiр, розроблений спiльно створеною комiсiєю, яка мала таку назву «…помiж станами Корони Польської, та Великого князiвства Литовського, з одного, i помiж вельможним гетьманом та вiйськом Запорозьким, з другого боку,
через повноважних комiсарiв з сейму вiд найяснiшого короля польського та
Великого князiвства Литовського Яна Казимира з вельможним Іваном Виговським, гетьманом, та всiм Запорозьким вiйськом в обозi пiд Гадячим, закiнчена 16 вересня 1658»1. Очолювали комiсiю i вiдповiдно пiдписали вiд Корони
Польської каштелян волинський, богуславський староста його королiвської
величностi i Рiчi Посполитої Станiслав Казимир Беневський, каштелян смоленський, комiсар його королiвської величностi i Рiчi Посполитої Людовик
Казимир Євлашевський та гетьман вiйськ Запорозьких, рукою власною i iменем усього вiйська Іван Виговський. Одним iз авторiв Гадяцької угоди був
Юрiй Немирич, який був палким прихильником iдеї Великого князiвства
Руського i очолював українську делегацiю на сейм 1659 року для ратифiкацiї
Гадяцького пакту.
Активну участь у пiдписанi Гадяцької угоди брав майбутнiй гетьман Павло
Тетеря, який на той час обiймав посаду генерального писаря вiйська Запорозького. Саме П. Тетеря найпослiдовнiше вiдстоював внесення в угоду положень щодо вирiвняння прав православної та католицької конфесiй. Для
нього утвердження православного характеру Козацької держави було визначальним.
Пiдписанню Гадяцької унiї передували вкрай складнi, насамперед, внутрiшньо-полiтичнi обставини, що склалися мiж гетьманом та вiйськом Запорозьким пiсля пiдписання Переяславської угоди 1654 р. з Росiєю. Москва намагалася обмежити i без того вже урiзану автономiю України, власне її
лiквiдувати, об’єднавши Україну з Росiєю. Пiдтвердженням цьому є хоч би те,
що росiйськi посли вимагали, щоб гетьман сам їхав до Москви на затвердження i поклiн, щоби українська православна церква пiдкорялася московському
патрiарху тощо. Серйозне занепокоєння гетьмана та вiйська Запорозького
викликав прихiд на Україну росiйських воєвод та цiлих гарнiзонiв. Вказуючи
на зухвалiсть i нахабство московського царя, у Гадяцькiй угодi зокрема наголошується: «На цьому мiсцi вельможний гетьман запорозький… оголосив iз
усiм вiйськом, що, оскiльки Запорозьке вiйсько не з доброї волi, а з нужди,
утiснене всiлякими утюженнями, приступило до своєї оборони»2.
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Окрiм того, внутрiшнi чвари та зради окремих представникiв гетьманської
старшини, котрi шукали пiдтримки та цiлковитого пiдданства царя ускладнювали внутрiшньо-полiтичнi стосунки всерединi вiйська. З цього приводу український iсторик Ю. Мицик зауважує: «Роздмухуючи усобицi, надаючи зростаючу пiдтримку опозицiї, царський уряд прагнув послабити Українську державу,
щоб прискорити її поглинання. Виговський стояв перед важкою дилемою:
або змиритися з поступовим перетворенням держави з рiвноправного союзника Росiї у провiнцiю iмперiї або ж боронити суверенiтет України. Виговський вибрав останнє»3. Вiн змiнює проросiйську орiєнтацiю та намагається
налагодити добросусiдськi вiдносини з iншими державами – Польщею, Туреччиною, Кримом, Швецiєю з метою створення незалежної держави. При
чому передумовою створення козацької держави, як i пiдкреслено у Гадяцькому договорi, є встановлення вiчного миру з Польщею, «… який нiколи не
буде розiрваний… Оскiльки вельможний гетьман iз Запорозьким вiйськом,
вiдторгненим од Рiчi Посполитої, повертається по любовi до його королiвської величностi, государя свого милостивого, та власної вiтчизни, вiдступаючи вiд усiляких стороннiх протекцiй… нiякого один до одного, анi явного, анi таємного не мають замислювати вiдомщення та пiдступiв»4.
Однiєю з головних iдей Гадяцької угоди була iдея повернення до умов Зборовського трактату щодо розширення прав козацької держави, зокрема за
рахунок переходу вiд Литви Берестейського i Новгородського воєводств i
створення Великого князiвства Руського у складi трьох воєводств: Київського, Чернiгiвського та Брацлавського. Саме цi воєводства i покликанi були
репрезентувати землi України, що на рiвних правах з Польщею та Литвою
фактично об’єдналися в одну конфедеративну державу пiд владою польського короля, обраного всiма трьома народами. Майбутня конфедерацiя
мала б спiльну раду i «…спiльнi сили супроти кожного ворога. Мають дбати тi
три народи спiльно усiлякими способами, щоб вiльна була навiгацiя (водоплавання) Рiчi Посполитої на Чорнiм морi»5.
Гадяцька угода по-сутi денонсувала українсько-росiйський договiр 1654 р.,
вона задекларувала необхiднiсть вiдновлення тiєї структури Рiчi Посполитої,
яка iснувала до вiйни з козацтвом. У прийнятому документi зокрема пiдкреслюється: «Уся Рiч Посполита народу польського i Великого князiвства Литовського, i Руського хай буде вiдновлена в першобуттi так, як була перед
вiйною, тобто щоб цi народи в межах своїх i свободах залишалися непорушнi,
як були перед вiйною i за правами, описаним в радах, у судах i вiльному виборi господарiв своїх та великих князiв литовських та руських… вищезгаданi
народи мають залишатися доброю волею при своїх свободах, як одне тiло
однiєї i нероздiльної Рiчi Посполитої…»6.
Гадяцька угода визначала систему органiзацiї влади, її головнi принципи в
автономнiй Козацькiй державi. Слiд пiдкреслити, що навiть з оцiнки сьогодення, система влади задекларована в угодi є глибоко продуманою i розрахована на довготривалу перспективу. У Гадяцькiй угодi, зокрема, було зазначено: «щоб ця комiсiя мала вiчну потугу й силу так, як у собi має вiд початку i до
кiнця, в право загальне, тобто в конституцiї, буде внесена, сеймом затверджена i за вiчне й неодмiнне право пошанована й утримана»7. Отже, йшлося

про те, що пiдписаний в Гадячi договiр має стати основою розробки Конституцiї Козацької держави.
Вiдповiдно прийнятої угоди Верховна законодавча влада належала б зборам депутатiв вiд усiєї України, вся повнота виконавчої влади в козацькiй
державi, у тому числi i управлiння вiйськом i всiма збройними силами, мала б
належати гетьмановi. Вiн же забов’язаний був керувати дiяльнiстю київського
воєводи i першого сенатора на Українi: «На булаву велику руську належати
буде Чигиринське староство так, як зображено в привiлеї покiйному шляхетному Богдану Хмельницькому, …а гетьман вiйськ руських має бути вiльний
вiд резиденцiї при його королiвськiй величностi»8. Отже, гетьманською резиденцiєю було визначено Чигирин.
У Гадяцькiй угодi було запропоновано ввести новi державнi посади, якi б
складали верховну адмiнiстрацiю: «…вiльних печатарiв*, маршалкiв** i пiдскарбих*** iз достоїнством сенаторським та iншi чини народу руського, котрi
згiдно до роти**** коронних урядникiв мають учинити присягу з доданням
того пункту, що супротивного теперiшньому поставленню нiчого не будуть
печатати, а, бiльше того, будуть застерiгати, щоб цьому поставленню нiчого
супротивно не дiялося через конституцiї чи сеймовi декрети i задзвiрнi вiдтиски+, унiверсали, привiлегiї»9.
При чому всi сенаторськi посади в Київському воєводствi повиннi обiймати
українцi, представники православної вiри. Загалом, вiрi грецькiй, з якою
«…стародавня Русь приступила до Корони Польської, щоб залишилася при
своїх перевагах та вiльнiм уживаннi»10 в Гадяцькiй угодi вiдведене особливе
мiсце. Власне iз визнання рiвностi римської та грецької вiри розпочинається
сам текст Гадяцького договору. Саме «…вiрi грецькiй надається воля вiдновлення церков, законiв, монастирiв нових i обновлення та поправи старих»11.
При чому в церквах вiдправляти службу повиннi стародавнi греки православнi. Вiра «…котра є супротивна вiрi грецькiй православнiй, котра роздор
примножує помiж римським та старогрецьким законом…»12, не повинна
мати пiдтримки влади: «А оскiльки у спiльнiй вiтчизнi спiльнi переваги i честi
мають взаємно належати обом обрядам, через те преосвященний митрополит київський, теперiшнiй i той, що має бути потiм, з чотирима владниками:
луцьким, львiвським, перемишлянським, холмським i п’ятим iз Великого князiвства Литовського – мстиславським, за їхнiм власним чином, дають засiдати
у Сенатi iз такою перевагою i вiльного голосу вживанням, як це в Сенатi засiдають ясновелебнi їхнi милостi духовнi обряду римського…»13.
Важливе мiсце в Гадяцькiй угодi вiдведено збереженню i розвитку нацiональної освiти. Для цього було задекларовано вiдновлення академiї в Києвi,
вiдкриття другої академiї там, де буде визначене їй «придатне мiсце», а також
гiмназiй, колегiй, шкiл, друкарень «…скiльки їх потрiбно буде…, без перепон
* Печатар – урядник, що володiв печатками, властиво канцлер i пiдканцлер.
** Маршалок – чиновник, який веде судiвництво.
*** Пiдскарбiй – урядовець, що вiдав казною.
**** Рота – письмовий текст присяги.
+ Задзвiрнi вiдтиски – друкованi постанови.
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та вiльно науки вiдправляти i книги друкувати всiлякi i з суперечками про
вiру, тiльки без наруги i без урази королiвському маєстатовi»14.
Вказуючи на значимiсть вiдновлення роботи академiї в Кивi, у Гадяцькiй
угодi зокрема пiдкреслено, що вона (академiя) «…має бути в таких перевагах
та вольностях, як академiя Кракiвська, з тим, однак, додатком, щоб у тiй академiї жодних сект арiанської, кальвiнської, лютерської професорiв та вчителiв i студентiв не буде; над те, щоб мiж студентами i школярами не було
жодного випадку для свари»15.
Вiдповiдно до Гадяцької угоди Україна зберiгала автономiю, мала свого
гетьмана – Івана Виговського, який перебував при владi вiйська Запорозького до кiнця свого життя «…а пiсля смертi його має бути повне вибрання гетьмана, тобто чотирьох електiв (кандидатiв) виберуть стани воєводств Київського, Браславського, Чернiгiвського, з яких одного його королiвська величнiсть утвердить, не вiдчужуючи вiд того чину рiзних братiв вельможного
гетьмана руського»16. Вiдтак, Гадяцька угода надавала І. Виговському правити довiчно вiйськом Запорозьким, однак пiсля його смертi гетьмана осiбно
призначав польський король.
З цього приводу український дослiдник О. Салтовський зауважує, що «Гадяцький договiр свiдчить про бажання його творцiв з української сторони
дещо вiдiйти вiд демократичних республiканських традицiй українського козацтва i перетворити Україну на аристократично-демократичну, за формою
правлiння, республiку, що була бiльш пристосованою до реалiй полiтичних
традицiй тогочасної Європи. Гетьман, як глава держави, надiлявся досить
широкими повноваженнями, однак його влада суттєво обмежувалася введенням у законодавчому порядку спецiальних iнститутiв здiйснення законодавчої i судової влади»17.
Наразi, незабаром у 1659 р. Виговський, як свiдчать його листи – прохання до польського короля змiнює свою позицiю щодо майбутнього правлiння у
гетьманськiй державi i пропонує встановлення спадкового гетьманства. Пiсля своєї смертi вiн пропонує призначити гетьманом свого брата Данила, а польним гетьманом свого молодшого брата Костянтина. Тобто влада гетьмана
буде мати вигляд обмеженої монархiї.
У Гадяцькому договорi Україна, як складова Рiчi Посполитої, мала право
створювати свої суди «…для розгляду рiзних справ, як кримiнальних, так i поточних, повиннi мати в тих трьох воєводствах свiй особливий трибунал, який
самi собi влаштують, а окрiм того мають бути осiбно Овруцьке й Житомирське судовi староства»18.
Гадяцька угода визначала кiлькiсть Запорозького вiйська – воно «…має
бути – числом 30 тисяч чи як його вельможний гетьман на реєстрi подасть.
Платного вiйська – десять тисяч, яке також як i Запорозьке, пiд володiнням
того ж гетьмана має бути…»19. При чому цьому вiйську надаються «…вольностi всiлякi, …але бути повиннi пiд владою самого гетьмана вiйськ руських;
також усiлякi напої, польовi та воднi ловитви та iншi козацькi пожитки, за старими звичаями, мають залишатися вiльнi при козаках»20.
Серед основних завдань Запорозького вiйська, поряд з боротьбою проти
спiльного ворога разом з польськими та литовськими вiйськами, було задек-

лароване i таке положення – недопущення вторгнення вiйськ своїх союзникiв
на територiю України, аби це не було сприйнято як поневолення. Наразi,
угода все ж фiксує одне виключення iз цiєї заборони. Вiйська союзникiв можуть бути посланi для збору податкiв, але за умови наявностi у них ордерiв
вiд гетьмана руського i пiд його безпосереднiм керiвництвом. Навiть коли
розпочнеться вiйна «…вiд кордонiв руських i потрiбна була допомога вiйськ
коронних, тодi такi помiчнi вiйська мають бути пiд рейментом гетьмана вiйська руських»21. Будь-якi iншi причини не передбачали посилання «…вiйськ
польських, литовських чи iноземних… у воєводства Київське, Браславське,
Чернiгiвське»22. Разом з тим гетьману заборонялося шукати протекцiй в iноземних держав.
Вiдомо, що Гадяцький договiр був затверджений постановою польською
Сейму та присягою короля Яна Казимира, котрий взяв на себе обов’язок всi
вимоги «…Комiсiї в усьому задовольняти, її утримувати, виконувати й оберiгати нiчого не умалюючи, але ще її захищати буду; i тiй комiсiї, всiм її пунктам,
а в них правам, перевагам, вольностям вiри грецької Великого князiвства
Руського i вольностям загальним шкодити не будуть жоднi пiдступи умислiв
людських. Також не зможуть i не будуть нi в чому шкодити i порушувати на
вiчнi часи анi привiлеї давнi й недавнi, анi жоднi статуси сеймовi конституцiї
минулi й майбутнi; бiльше того, я сам її, нi в чому не порушену, пiд присягою
моєю королiвською, обiцяю i повинен буду крiпко берегти й утримувати.
…А коли б в чомусь я свою присягу порушив би, то народ руський не повинний буде вiддавати менi жодного пiдданства, бiльше того, тим самим їх вiд послуху та вiрностi, належних королевi, звiльняю…»23.
Безсумнiвно, що пiдписання Гадяцького договору було великим успiхом як
гетьмана Виговського так i iнiцiаторiв його розробки та пiдписання. Пiдписуючи Гадяцький трактат, І. Виговський ставив собi за мету включити до складу
Козацької держави не тiльки Київське, Браславське, Чернiгiвське воєводства, а й Волинське, Подiльське, Руське, Белзьке, також Пiнський i мстиславський повiти. Таким чином вiн прагнув об’єднати всi тi територiї у складi Речi
Посполитої, де проживали українцi. Однак, тi спроби не вдалося реалiзувати. Україна отримала лише автономiю, яка до того ж мала поширитись тiльки
на Надднiпрянщину, а не на всi українськi землi. Вiдтак, «головнi iдеї, за якi
ведено змагання, – з’єднання всiєї української територiї i державна незалежнiсть, – слушно зауважує М. Брик – лишилися нездiйсненними. А без прийняття цих основних точок, за якi змагався Юрiй Немирич, вона (Гадяцька
угода – М. І.), залишалася тимчасовою комбiнацiєю i не могла вважатися сталою i довгочасною»24.
Отже, сьогоднi нема пiдстав iдеалiзувати Гадяцький договiр, який лише на
паперi мiг бути, як писав Іван Лисяк-Рудницький, «…вершком українсько-козацького, iсторичного легiтимiзму»25. Все це свiдчить про те, що Гадяцька
угода компромiсний документ, котрий був необхiдний на тогочасному етапi
розвитку козацької державностi. І у цьому контекстi конструктивним видається висловлювання В. Шевчука, який зауважує: «Коли приглянутися до
суспiльно-полiтичних змагань другої половини ХVІІ столiття, можна помiтити: вони точилися здебiльшого на основi iдей, викладених у Гадяцькому дого-
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ворi: його взяв в основу своєї дiяльностi гетьман Дорошенко, його таємно
тримали в себе й вивчали iншi гетьмани, в тому числi й Іван Мазепа. Зрештою, полiтичний iдеал Івана Мазепи… не вiдходив далеко вiд iдеалу, закладеного в Гадяцькому пактi, i його союз iз шведським королем Карлом ХІІ ґрунтується на майже тих-таки засадах. Отже, так склалося, що Гадяцький договiр
став вищою полiтичною iдеєю українцiв, котрi змагалися за свою державнiсть
i хотiли вiдстояти полiтичну сувереннiсть України»26.
Прикро, констатувати, що ця полiтична iдея не була втiлена в практику
життя Великого князiвства Руського, однак вона стала прямим продовженням державотворчих прагнень, попереднiх поколiнь мешканцiв української
землi.
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ЗАГРАВА НАД БАТУРИНОМ
(300 рокiв знищення гетьманської столицi)

Пiвнiчна вiйна 1700–1721 рокiв мала особливе й доленосне значення для
багатьох країн Європи. Історичне змагання двох потужних держав – Московщини та Швецiї завершилось в першiй половинi ХVІІІ столiття перемогою
першої. Воєнними засобами Москва здiйснила рiшучий геополiтичний прорив, закрiпивши за своїми володiннями великi простори балтiйського узбережжя. Воєннi перемоги та реформи, проведенi Петром І перетворили Росiю
на велику державу не лише європейського, а й свiтового масштабу. Але цiна
цих перемог була надто високою для народiв нової iмперiї, якi були джерелом матерiальних i духовних ресурсiв її воєнних здобуткiв. Чи не найважчим
тягарем ця вiйна лягла на плечi українського народу. Вiйна далася взнаки не
лише його вiйськовiй верствi-козацтву, а й усiй українськiй людяностi, яка
була i посередньо, i безпосередньо втягнена у воєнну машину. Безкiнечнi
вiйськовi, особливо фортифiкацiйнi роботи – i на Українi (зокрема, будiвництво Києво-Печерської фортецi), i далеко поза межами її (примiром, укрiплення Прибалтики й будiвництво нової росiйської столицi – Санкт-Петербургу)
потребували безлiч людей, транспорту й матерiалiв, з величезною шкодою
для українського народного господарства1.

