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Зупинімося лише на цій роботі авторки, оскільки у другій її книзі «Із досліджень про 
державу Богдана Хмельницького 1648–1657 рр.» (Харків: Видавництво «Акта», 2003. — 
278 с.) містяться в основному ті ж положення, викладені в окремих статтях, надрукова-
них раніше. Отже, рецензована книга («Основні міжнародні договори…») стосується 
доволі дослідженої проблематики, якій було присвячено чимало робіт як у дореволюцій-
ній, так і радянській та новітній українській історіографії, природно й закордонній. Тому 
авторка мала б насамперед ретельно визначити актуальність, мету й завдання праці, 
зробити її ґрунтовний історіографічний огляд. Та оскільки цього немає — праця нагадує 
збірку різнорідних нарисів, певну наукову цінність яких мають лише ті, що пов’язано 
з україн сько-турецькими стосунками й публікацією чи передруком окремих документів. 
Так, у додатках авторка подала передрук п’яти татарських документів зі статті орієнталіста 
А. Сойсала (c. 308–314) і значні фраґменти листування московських воєвод 1654 р. 
(с. 315–399). Що стосується тюркології, то, поза сумнівом, маємо доробок чоловіка 
Л. Д. пріцак — проф. О. пріцака (на жаль, уже покійного), який у передмові застеріг, 
що автор монографії «не є сходознавцем» (с. 41). Далі він зазначив, що сам звірив текст 
українсько-турецького договору «з турецьким ориґіналом» (с. 41), це ж стосується й та-
тарської версії Зборівського договору (с. 414).

Від позитиву перейдімо до неґативу, якого, на жаль, більш ніж достатньо. почнімо 
з того, що авторка не знає або ж безпідставно іґнорує значний науковий доробок поперед-
ників, насамперед як радянських та сучасних українських, так і польських. Це стосуєть-
ся, для прикладу, таких авторів як О. Апанович, В. Голобуцький, О. Касименко, М. Ку-
чернюк, М. петровський, Ф. Туранли, Я. Федорук, Ф. Шевченко, Т. чухліб (Україна), 
А. Керстен, Л. ченшьчик, М. Нагельський (польща) та низки інших. Тому недоречними, 
навіть комічними видаються авторські заяви типу: «Досі цією справою (аналіз генези та 
самих текстів договорів — Ю. М.) спеціально ніхто не займався» (с. 49). Щоправда, 
нижче (с. 67) вона прохоплюється, що «не раз історики, зокрема Михайло Грушевський, 
а також Теодор Мацьків, Януш Качмарек та інші, намагалися пояснити генезу Зборів-
ського договору», але навіть не помічає власних суперечностей.
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Залишилися невідомими Л.пріцак і дослідження останніх років, присвячені 
переяславській раді 1654 р. й договору 1654 р., серед яких можна згадати кілька 
фундаментальних спеціальних збірників, виданих працівниками Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства НАНУ, Інституту історії НАНУ. проіґнорувала 
авторка також і праці повоєнних закордонних дослідників, присвячених українсько-
турецьким договорам, як от: Hösch E. Der türkisch-kozakischen Vertrag von 1648 
//Forschungen zur Osteuropaische geschichte. — Berlin,1980; Bartl P. Der Kozakenstaat 
und das Osmanische Reich in 17. und in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts//Südost-
Forschungen. — München, 1974. Залишились поза її увагою й сучасні публікації 
документів із «татарського відділу» АКВ АГАД. А тому годі шукати у праці аналізу 
наробку попередників, які спеціально досліджували договори Гетьманщини часів 
гетьманування Б. Хмельницького, аналізу процесу досліджень договорів і ролі 
конкретних істориків у цьому процесі, лишилися не розкритими археографічні 
аспекти (хто і як знаходив і публікував тексти договорів, оцінки археографічного 
рівня публікацій текстів джерел тощо). Бракує в монографії і джерелознавчого нарису, 
урахування доробку хоча б сучасних українських джерелознав ців, бо авторка не знає 
історико-теоретичних студій аналізу історичних джерел, що узагальнюють джерело-
знавчі праці, присвячені добі Б. Хмельницького, відсутня класифікації джерел, ха-
рактеристики кожної категорії із вказівкою на ступінь їхньою достовірності, роз-
гляду текстів договорів разом із іншими джерелами.

Це не випадковий недогляд, а кардинальна вада книги, що претендує на наукову 
монографію. прикро, що давно вже відкрите й досліджене, навіть уведене до шкільних 
підручників (!), авторка намагаться подати як нове, власне відкриття. Це стосується, для 
прикладу, низки висновків щодо переяславської ради (яка була не всенародною, а зі-
бранням незначного гурту старшини; про примусовий зміст присяги й ін.), котрі є у Гру-
шевського, що також підтверджено сучасними українськими дослідженнями. повто-
ренням добре знаних положень є виклад про матеріали договору 1654 р., про присяжні 
списки (авторці не відомо, що цілий том присяжних списків 1654 р. уже видано Інсти-
тутом української археографії та джерелознавства НАНУ). (Див.: Присяжні книги 1654 
р. Білоцерківський та Ніжинський полки. – К., 2003). Це ж стосується й низки важливих 
положень інших розділів, а саме, Зборівського договору та проблем   його ратифікації. 
І це на тлі авторських гучних заяв, та бездоказових спроб «поправити» не лише сучасних 
істориків (С. плохій, В. Степанков), а й класиків (М. Грушевський).

Авторка безпідставно звузила тему дослідження, внаслідок цього — з поля її зору 
зовсім випали дійсно дуже важливі договори, укладені в добу гетьманату Б. Хмельниць-
кого і за його активної участі, як-от: Білоцерківський 1651 р., українсько-трансильванський 
договір 1656 р., умови переяславського замирення 1649 р. та інші (Кам’янецький до-
говір 1653 р.). Випав також аналіз військово-дипломатичного тла укладання договорів 
(десятки посольств Речі посполитої до чигирина й Москви, а українських — до Москви 
й Варшави тощо навіть не згадуються). Натомість пропоновано сюжети, які аж ніяк не 
стосуються або ж лише побіжно стосуються порушеної проблематики, авторка береться 
розв’язувати питання, на які її попередники давно відповіли й до яких вона не вносить 
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нічого нового, зокрема щодо «Статей Богдана Хмельницького». Впадає в око прагнення 
авторка роздути обсяг власної праці за рахунок частого та далеко не завжди доречного 
цитування джерел Так, у третьому розділі ІІ-ї частини («Оцінка позиції кримського хана») 
(с. 100–113) авторський текст складає лише 2 сторінки. Усе інше — це тексти документів, 
до того ж преважно притягнених «за вуха», зокрема витяги з відомих листів Б. Хмель-
ницького, чималий уривок літопису Мехмед Ґаджі Сеная, перекладеного українською 
Ф. Туранли. А яким боком достосувати досліджуваної проблеми порівняння османських 
грамот, даних султаном Мухамедом ІV гетьманам петрові Дорошенку (1669) й пилипо-
ві Орлику (1711)? До того ж публікація тексту договору пилипа Орлика з Османською 
імперією 1711 р. є по суті передруком раніше уведеного до обігу тексту (маємо на увазі 
публікацію договору 1711 р., здійснену проф. О. пріцаком в «Українському археогра-
фічному щорічнику», вип. 1). І це непоодинокі випадки.

певну частину книги (с. 151–156, 265–271) присвячено обов’язкам московських 
воєвод і польських старост. Але це питання вже досліджено в працях російських та поль-
ських авторів (див., зокрема, хрестоматійну працю: Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. 
historia państwa i prawa polskiego. — Warszawa, 1977, яка є відомою Л. Д. пріцак) і аж ніяк 
не стосується поставленої проблеми. Якщо вже досліджувати діяльність московських 
воєвод після переяславської ради 1654 р., то чому б тоді не дослідити діяльність пред-
ставників уряду Речі посполитої після укладення Зборівського договору 1649 р. тощо? 
Судячи з назви параграфу (3-й розділ, ч. V): «перший українсько-шведський договір», 
в ньому доречно було б розглянути домовленості про українсько-шведський військовий 
союз 1656–1657 рр. Однак на 14 сторінках монографії про це по суті й не йдеться. Ав-
торка вміщує тут портрет шведського короля Карла Х Ґустава, її чомусь дуже цікавить 
генеалогічне дерево династії Ваза (давно викладено в «Советской исторической 
энциклопедии»), вона пише про польсько-шведські тертя ще 20–30-х рр. ХVІІ ст., 
російсько-українські стосунки, Віленське замир’я, зрештою згадує договір 1658 р., 
укладений власне вже по смерті Б. Хмельницького. Усе це нашвидкуруч, поверхово, 
переповідаючи загальновідоме…

Зчаста авторка амбітно висуває твердження та гіпотези, які різко суперечать устале-
ним в українській історіографії поглядам. Та для цього не завадило б запропоновані 
положення базувати на солідній арґументації. Ми ж маємо лише голослівні твердження. 
Так, авторка явно ідеалізує політику кримського хана Іслам-Ґірея щодо України, цілко-
вито відмовляючись враховувати безперечно важливі чинники, які тоді впливали на 
укладання договорів, насамперед перебіг Національно-визвольної війни. З ним пов’язано 
й питання про зраду хана, яка дійсно мала місце. Спочатку хан зірвав розгром польських 
військ, оточених під Зборовом і внаслідок цього — Зборівський мир, що не відповідав 
результатам блискучої перемоги української зброї. під Берестечком 1651 р. хан взагалі 
втік із бойовища, ще й полонив Хмельницького. Отже, Білоцерківський мирний договір 
був гіршим для України-Гетьманщини не тому, що хана не було під час його укладання, 
а тому, що цей договір відображав наслідок тяжкої поразки українського війська. пере-
більшення ролі Кримського ханства викладено поряд з очевидним применшенням ролі 
українських повстанців і гетьманського уряду. За словами Л. Д. пріцак, «козаки не мали 
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кавалерії», без допомоги Іслам-Ґірея «не було б ані повстання, ані гетьманської держави» 
(с. 53) і т. д. чи варто нагадувати елементарні істини про наявність у козаків кінноти 
(дарма що не такої чисельної, як у татар і ногайців), про те, що повстання козаків проти 
Речі посполитої були можливі й без участі Кримського ханства? Кожен школяр укаже 
на повстання Косинського, Наливайка, Жмайла, Трясила, Сулими, павлюка, Гуні, 
Острянина, у котрих Кримське ханство не брало жодної участі! Інший приклад. Хмель-
ницький послідовно прагнув ліквідації унії, вигнання єзуїтів, юдеїв, обмеження 
католицької віри, і це є загальновизнаним. Л. Д. пріцак же твердить, що Хмельницький 
був толерантним і «намагався їх (представників різних конфесій — Ю. М.) погодити» 
(с. 169), і при цьому посилається… на укладання військових союзів Гетьманщини з Ту-
реччиною, Кримом та Швецією. Але ж ці військові союзи аж ніяк не доводять 
толерантності гетьмана у внутрішній політиці! Авторка уважає, що Хмельницький ще 
1651 р. «прийняв турецький протекторат» (с. 141), і як доказ наводить тексти кількох 
турецьких грамот. Хоча до цієї тези схилявся ще Костомаров, але в сучасній науці до-
мінує точка зору про те, що султан видавав бажане за дійсне і що Хмельницький турець-
ким васалом так і не став. Авторка не вважає за потрібне науково доводити свою точку 
зору, а маніпулює майже без коментарів низкою документів. До того ж окремі з них сто-
суються гетьманатів п. Дорошенка та п. Орлика (!!).

Кардинальною вадою праці Л. Д. пріцак є її затятий і невмотивований відхід від 
розгляду заявленої теми дослідження. Майже повсякчас вона іґнорує потребу 
розв’язувати складні питання чи проблеми, збивається на манівці, на переказування 
давно відомих істин або таких положень, які безпосередньо не стосуються поставленої 
мети. Так, замість аналізу добре знаного науковцями договору 1654 р., пропоновано 
розгляд лише однієї формули (“під високу руку”), і цьому присвячено всю ІV частину 
(с. 149–228). Якій доцільніше б пасувала назва на взір вислову персонажа повісті До-
стоєвського «Дядюшкин сон» — «и сахар, и кадушки…», бо маємо тут якусь дивну 
суміш. Автор переказує фраґментарні й загальновідомі дані про службу в Московській 
державі та Речі посполитій, екскурси в історію Візантії, розумування про запрова-
дження сеньйорату Ярославом Мудрим, Реформацію та Берестейську унію, італійський 
гуманізм, переклади Святого письма українською мовою, драму Ф. прокоповича 
«Володимир», «Енеїду» Котляревського, утворення Московського патріархату, про 
українських письменників-полемістів, Івана Федорова, королеву Вікторію, братства, 
сюжети з історії козацтва, маґдебурзьке право, відкриття Америки й «революцію цін» 
тощо. Усе це, забираючи чималий обсяг, практично нічого не додає, аби прояснити 
дійсно важливі аспекти вивчення договору 1654 р.

Який зміст, такі й висновки! Так, Л. Д. пріцак уважає чомусь доведеним той факт, 
що князь Святополк четвертинський подарував у Животові 1621 р. список Іпатіївсько-
го літопису Сагайдачному. Із пересічної події робиться висновок: «Можна сміливо 
сказати, що в Животові в 1620–1621 рр. відродилася історична свідомість — база націо-
нальної свідомості. Варто особливо підкреслити: ця вікопомна подія стала спільним 
досягненням усіх верств українського населення від Рюриковичів до козаків і міщансько-
духовної інтелігенції» (?!) (с. 184). Не менш «цікаві» й висновки по роботі. Л. Д. пріцак 



385

наче забула про заголовок власної праці та про поставлену проблему і пропонує якісь 
уривчасті розумування на низку тем: «Яким же в дійсності було місце запорозьких ко-
заків у системі польської демократії?» (с. 290), ідея римського імператора від Цезаря до 
Муссоліні, Тридцятилітня війна, типи менталітету, урешті йдеться про одну зі статей 
О. Оглоблина, присвячену петрикові, і про міні-семінар, присвячений цьому історико-
ві. Тут було зроблено висновок, що «О. Оглоблін був предтечею Марка Блока» (с. 299). 
Цьому висновку, гадаю, здивувався б і сам Оглоблін!

Аж надто притаманною рисою монографії Л. Д. пріцак є сумбурність, хаотичність 
викладу, нечіткість і необґрунтованість думок та оцінок, тяжіння автора до самопохвали, 
що все разом узяте робить їй погану послугу. Як можна, для прикладу, твердити, що 
український народ “втратив свою історичну пам’ять” (с. 115)?! Адже сам факт існування 
українських літописів у ХVІ — ХVІІ ст. засвідчує протилежне? чому стверджується, що 
козацтво до 1620 р. було «релігійно індиферентне… (козак) міг бути мусульманином…» 
(с. 172), адже загальновідомо, що іновірці мали бути обов’язково охрещені перед тим, 
як їх приймали до козацького товариства. У книзі чимало невдалих формулювань типу 
«православний інтернаціоналізм» (с. 159), «вдячне людство може читати «палінодію» 
Захарії Копистенського — єдину книжку з теорії православ’я, яка є на сьогодні» (с. 175), 
«запроваджено реформу волок (типу колгоспів)» (с. 182), «попівство» (с. 219), є в ній 
і чимало дрібних помилок та неточностей, друкарських недоглядів. Так, видавця хроні-
ки С. Грондського К. Коппі було перейменовано на К. Коррі (с. 404).

Смію твердити, що проблему, поставлену Л. Д. пріцак, у книзі не розкрито, водно-
час авторка чимало уваги приділяє стороннім сюжетам. Уважно прочитавши монографію 
Л. пріцак, мені стало відверто шкода змарнованого часу. пригадалася й відома казка 
Андерсена про новий одяг короля… Книга містить чимало гучних й амбіційних заяв, 
насичена псевдонауковою термінологією, голослівними конструктами, а до того ж вона 
є багато в чому компілятивна й несамостійна. Останнім часом узагалі стає все помітнішою 
тенденція до створення подібних опусів, що й спонукало взятися за перо, щоб написати 
цю рецензію.

Юрій Мицик. Рец. на: Пріцак Л. Д. Основні міжнародні договори…




