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       Революційний процес політичного утвердження на теренах 

східних воєводств Речі Посполитої у середині XVII ст. нового 

державного утворення несподівано спричинив до цікавих 

свідомісних та мовних явищ, зокрема трансформацій у сприйнятті 

назви «Україна» гетьманами Війська Запорозького. Протягом кінця 

1650-х – першої половини 1660-х рр. вони поступово починали 

усвідомлювали цей термін як узагальнений «ідеальний образ» 

підвладної їм території [1]. Стрімкі політичні та соціальні 

перетворення також вплинули і на словотворчі процеси у 

тогочасній українській («руській») мові, в т. ч. започаткували 

виникнення оригінальних лексичних понятійних конструкцій, які 

наповнювалися відповідною семантикою новопосталої «малої» 

держави Східної Європи.  

         Насамперед потрібно звернути увагу на факт набуття нового 

смислового звучання такого словосполучення як 

«Українні/Українські краї». Відразу ж після свого обрання на 

Генеральній раді Війська Запорозького в універсалі з Корсуня до 

грецьких купців від 23 листопада 1659 р. новий володар 

гетьманської булави Юрій Хмельницький проголошував: «Яко 

славної пам’яті родич наш для всілякої вигоди тутейшим людям 
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[2] вольний гендель купцям грецьким в Українних краях позволив і 

своїм же правом між собою судитися, так і ми, ні в чому постанови 

батьківської не порушуючи, дозволяємо вільний гендель у всіх 

наших Українських Литовських і Подольських краях і інших по 

містах і містечках на ярмарках і торгах всілякими товарами, 

купуючи їм нові товари і старі збуваючи, гендлювати безмитно і 

без усілякого датку до скарбу нашого» [3].  

        З цього змістовного уривку гетьманського універсалу стає 

зрозумілим, що по відношенню до підконтрольної владі Війська 

Запорозького території вживається таке означення як «Українні 

краї», в іншому місці – «Українські Литовські і Подольскі краї». 

При цьому ці «краї» виступають в уявленні гетьмана та 

представників канцелярії Війська Запорозького у множині, а також 

вживаються разом з такими займенниками як «всі» та «наші». При 

цьому прикметник «Українний» писався з великою букви як власна 

назва «краю/країв», а також через суфікс «н» в одному випадку та 

через суфікс «ськ» - в іншому. З огляду на те, що прикметники 

«Український» і «Литовський»  писалися не через розділовий знак 

«,», можемо припустити що словосполучення «всі наші Українські» 

безпосередньо стосувалося «Литовських і Подольських країв» та 

означувало їх як території («краї»), що були підвладними Війську 

Запорозькому. 

         У листі гетьмана Юрія Хмельницького до королівського 

комісара Речі Посполитої С. Беневського від 5 лютого 1660 р. з 

Чигирина йшлося про складнощі визначення зовнішньополітичного 

курсу Війська Запорозького: «Нехай відтак ніхто порозуміння і 
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здогадів не кладе в своїй надії, аби ми мали намір віддалитися від 

Його Царської Милості, Пана Нашого, і того Пан Бог скарає, хто 

своєю непостійністю та хитрістю, не дотримавши присяги віри 

Його Царській Величності, учинить знищення Україні [4], яку уже 

скарав і каратиме. А Хмельницький, раз присягши Його Царській 

Милості і піддавши Україну, вдруге віддаляти не мислить [5]. 

Закінчивши при тому мого листа, самого себе Вашій Милості, 

Милостивому Панові, віддаємо братерській приязні» [6]. У даному 

випадку, як бачимо, «Україна» виступає як політична субстанція, 

адже їй могли учинити «знищення» через ту міжнародну-політичну 

обставину, що «піддавали» під протекцію одного монарха й таким 

чином «віддаляли» від іншого. 

        Згідно ще з одним твердженням Юрія Хмельницького 

(гетьманський лист  до Київського митрополита Діонісія Балабана 

від 13 березня 1660 р.) «Україна» та «Українські городи» 

перебували під захистом «Його Царської Величності», а тому 

король Речі Посполитої не мав на них права: «Тільки щоб Король 

Його Милість Польський і Річ Посполита в городи Його Царської 

Величності Українські війська свого коронного не присилав, народ 

наш гноблячи і Україну собі з іншими Малоросійськими городами 

привласнюючи, які невдало попередники їх були у княжат Руських 

насильно з рук видерли» [7]. При діахронно-семантичному аналізі 

даного уривку тексту можна зрозуміти, що в «Україні» проживав 

«наш народ», який перед тим «гнобили» не тільки в «Україні», але 

й «інших Малоросійських городах», що у давні часи належали 

«Руським княжатам». Тобто у цьому конкретному випадку в тексті 
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гетьманського листа вибудовувався  такий стрункий понятійний 

синонімічний ряд як «Україна – Українські городи – Малоросійські 

городи». При цьому поняття «Україна» включало до себе понятійне 

словосполучення «Малоросійські городи». 

          Термін «Україна» неодноразово згадувався в спеціальних 

дипломатичних «Інструкціях», які надавалися послам Війська 

Запорозького до Варшави, Москви, Стамбула та Бахчисараю. 

Зокрема, протягом березня 1660 р. в Москві перебували посли 

Війська Запорозького на чолі з впливовим козацьким старшиною, 

полковником Ніжинського полку Василем Золотаренком. У 

дипломатичній «Інструкції» послам, яка була підписана гетьманом 

Юрієм Хмельницьким, серед іншого писалося: «… у Скарбі 

Військовому сущому він Тетеря з собою взяв неналежне [8] і вивіз з 

України несказаним звичаєм, що усьому Війську Запорозькому ще 

могло б і не повернутися… І на Пива полковника, який усе Полісся 

і частину України, спочатку монастир Межигірський і маєтності 

митрополичі і інших духовних все спустошив і зруйнував» [9]. У 1-

му пункті іншої дипломатичної «Інструкції» Юрія Хмельницького 

послам Війська Запорозького від 5 травня 1660 р. (надавалася на 

польсько-московську комісію, яка проводилася у м. Борисові) 

писалося: «Посли наші на комісію вислані, про границю України 

мають домовлятися» [10]. У 5-му пункті цього ж документа 

відзначалося, щоб посли Війська Запорозького вимагали від 

поляків повернення полонених «до домів своїх на Україну» [11]. У 

супровідному листі гетьмана Юрія Хмельницького козацькому 

посольству на московсько-польську комісію за травень 1660 р. 
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відзначалося: «Ваша Царська Величність зволив послів наших 

Василя Никифорова Золотаренка, полковника ніжинського, Федора 

Коробку і Константія Матюту […] на Польську комісію, 

дозволивши їм вільно висловлюватися там щодо Українних границь 

Вашої Царської Величності... Що пригадується: через Вашої 

Царської Величності дворянина Івана Атанасовича Желябужського, 

до нас, в Україну, присланого, мило всі слова, від нього мовлені, ми 

прийняли; тоді ж таки й про границю Українну згадка була…; хан 

Кримський звичайно насильно з Ляхами на Україну наступати 

[буде]» [12].  

        Кілька разів термін «Україна» також згадувався в 

дипломатичній «Інструкції» від 14 серпня 1660 р. наданій Юрієм 

Хмельницьким посольству до Москви на чолі з Г. Поддоненком: 

«…Кримський хан калгу-салтана з мурзами і іншими послав на 

допомогу до військ Польських, вимишляючи нашому занепаду 

православ’ю, про що сил потрібно на Україну прислати… Щоб по 

милості своїй пребагатій зволив шурина мого Івана Нечая і його 

брата відпустити до нас на Україну» [13]. У цій же «Інструкції» 

вживається така традиційна для тогочасного офіційного дискурсу 

Війська Запорозького лексична конструкція як «Українні городи» 

[14]: «…Король Польський, хитрий в думах і в уставі, зібрав свої 

війська, наступає кріпко на Його Пресвітлу Царську Величність і на 

Українні городи з посполитим рушенням» [15]. У тогорічній 

вересневій «Інструкції» послам Війська Запорозького до Корони 

Польської на чолі з сотником Степаном Опарою писалося: «Орди 

під приводом допомоги, без жодного респекту, плюндрують 
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Державу Й[ого] К[оролівській] М[ило]сті і зовсім Україну нищать» 

[16]. У листі до московського дяка А. Іванова від 16 вересня 1660 р. 

Юрій Хмельницький пише: «…Щоб пану Ромодановському і 

іншими наказав добре спішно з ратними людьми на Україну до нас 

на поміч і на посилок йти; але якщо помочі не буде, то неприятель 

великий верх маючи і силу Польську, поважиться не тільки 

Україну, але й Московські краї [воювати]» [17]. У черговій 

дипломатичній «Інструкції» послам Війська Запорозького до 

польського короля Яна ІІ Казимира від 9 грудня 1660 р. гетьман  

Хмельницький вимагав, «щоб жовніри, Їх Милості, що 

перебувають нині в Україні на службі Його Королівській Милості і 

Речі Посполитої» [18] ніяких шкод не чинили. В гетьманській 

«Інструкції» від 27 грудня 1660 р. послові до Варшави С. Опарі 

писалося: «Орди під плащиком допомоги без будь-якої поваги 

грабують володіння Його Королівської Милості й остаточно 

пустошать Україну» [19]. 

        Складна міжнародна ситуація у якій перебувало Військо 

Запорозьке спричинила до переписки його уряду з воюючими між 

собою сторонами – московським царем та польським королем. При 

цьому, у листуванні з монархами сусідніх держав у різних 

контекстах неодноразово згадувався термін «Україна». Наприклад, 

18 березня 1660 р. Юрій Хмельницький скаржився своєму 

тогочасному протекторові, цареві Олексію Михайловичу: 

«…Неприятелі ляхи, спілкуючись з іншими, мають неодмінний 

замисел на Українні городи Вашої Царської Величності ударити» 

[20]. 30 вересня т. р. з військового табору з-під Слободищ гетьман 
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писав до царя: «Рушили спішно проти наступаючого в Україну 

неприятеля…; Король Польський … також хан Кримський з 

ордами, як маємо від язиків відомість, спішно до України йде» [21]. 

У тексті листа Юрія Хмельницького до короля Яна ІІ Казимира від 

8 грудня читаємо: «…Знати то щось фатальне було, що так скоро 

Й[ого] М[иліс]ть Пан Обозний Коронний з України минулого року 

виступив, як зненацька у його сліди Московська сила наступила…; 

щоб жовніри, які на Україні залишаються, не були тяжкі людям, 

які до вольностей усіляких звикли» [22]. Як свідчать джерела, ще 

під час Корсунської ради, у листопаді 1660 р., генеральний писар 

Павло Тетеря виголошував, що Військо Запорозьке протягом 

короткого проміжку часу неодноразово змінювало свою 

зовнішньополітичну  протекцію (Москва – Варшава – Москва), і 

якщо це трапиться ще раз, то «він не лише печаті (генерального 

писаря. – Т.Ч.) не буде знати, але й всієї України» [23]. 

        З точки зору вживання понять «Україна» та «Українний» в 

офіційному дискурсі Війська Запорозького показовими є 

нижченаведені приклади з тексту Чуднівської угоди, яка була 

укладена між Чигирином та Короною Польською 17 жовтня 1660 

р.: 1) «…Похід війська коронного і Їх Милості Панів Гетьманів в 

Україну [24]; 2) «…Його Милість Пан Гетьман Запорозький, з усім 

своїм Військом повинен відступити від царя московського і від 

військ його, що знаходяться в Україні» [25]; 3) «…А для 

визволення Українних фортець, що знаходяться у володінні 

Москви і під її захистом, Його Милість Пан Гетьман Війська Його 

Королівської Милості Запорозького, повернувшись в Україну» [26]; 
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5) «…Якщо б коли-небудь, як в Запорожжі, як і де небудь в Україні 

показався бунт» [27]. У додатковому до основного тексту 

Чуднівської угоди документі під назвою «Рада Їх Мил[ості] Панів 

Гетьманів Коронних з Його Милістю Паном Гетьманом Війська 

Запорозького» говорилося про «поворот Війська Запорозького і 

усієї України до послуху Його Королівській Милості» [28]. На 

спільній раді королівських урядовців та старшини Війська 

Запорозького було вирішено «Україну від неприятеля того 

(Московського царства. – Т. Ч.) звільнити» [29]. Тут нас цікавить не 

лише нове як для офіційних «козацьких текстів» словосполучення – 

«Українних фортець», але й уживання такої лексичної конструкції 

як «Військо Запорозьке і уся Україна», що засвідчувало 

усвідомлення генеральною старшиною своїх владних повноважень 

не тільки над «Військом Запорозьким», але й «усією Україною». 

При  цьому слід зазначити, що, очевидно, дане словосполучення 

було вдало запозичене з мовної практики королівських 

канцеляристів, які протягом кінця XVI – першої половини XVII ст. 

часто уживали займенник «уся» по відношенню до «Речі 

Посполитої».  

         У листі ніжинського полковника Василя Золотаренка до царя 

Олексія Михайловича від 3 лютого 1661 р. читаємо: «…Для 

татарських приходів в Українні городи і для збору ратних людей, і 

Українні городи від татарських приходів зберегли» [30]. 30 квітня 

т. р. наказний гетьман Яким Сомко писав московському цареві: 

«…І для того неприятель де хотів тут ходити, палив і розоряв по 

усій Україні» [31]. В іншому посланні до Москви від 8 серпня Яким 
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Сомко зазначав, що «на Україні» знаходиться Уманський полк, а 

«Українні городи» означує таким займенником як «наші» (слід 

зазначити, що на той час Ю. Хмельницкий визнавав владу 

польського короля і йому була підвладна територія з «правого 

берега», а Я. Сомко перебував «під високою рукою» московського 

царя на «лівому березі» Дніпра): «Нинішнього часу хана 

Кримського з багатьма ордами прикликав собі на допомогу [Юрій 

Хмельницький], який уже зараз перебуває в полку Уманському на 

Україні, також і короля Польського за пана прямо маючи…, і на нас 

і на наші городи Українні збирається знову» [32].   

        Як засвідчував статейний список московського посла Ф. 

Протасьєва від 10 липня 1661 р., у розмові з ним ніжинський 

полковник Василь Золотаренко запально говорив, що «Ляхов 

король Шведский воюет, и Ляхи де послыша то, пошли из Украйны 

в Полшу; а толко де остались на Украйне которыя бедныя, и тех де 

немного» [33]. Вислів полковника Війська Запорозького про те, що 

коронні війська відійшли з «України» на територію «Польщі» 

переконливо засвідчував розмежування цих двох понять в уявленні 

козацької старшини. 16 серпня т. р. гетьман Юрій Хмельницький 

повідомляв великого коронного канцлера Речі Посполитої М. 

Пражмовського: «Щоб Україна не прийшла з огляду на неприбуття 

війська в руїну (Боже сохрани)» [34]. У 4-му пункті дипломатичної 

«Інструкції» за жовтень 1661 р. послам Війська Запорозького Ф. 

Коробці та Є. Тицкевичу до короля Яна ІІ Казимира гетьман писав: 

«Якщо війська коронні підуть за Дніпро через Україну підуть…, бо 

без того Орда цілком спустошила Україну» [35]. Цей документ був 
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підписаний військовими канцеляристами як «Універсал до 

України» [36]. 

          8 квітня 1662 р. кошовий отаман Війська Запорозького 

Низового Іван Брюховецький у листі до полковника Василя 

Золотаренка лякав Корону Польську Божим судом та пропонував 

їхні війська «вивести з України»: «…Щоб той меч геть вивести з 

України на Ляхів, яким аки Содом і Гомора судом Божим 

оголошена є пагуба» [37]. У квітні того ж року в своєму універсалі 

з Чигирина гетьман Юрій Хмельницький звертався до «дідичних 

старост, підстарост, намісників, резидентів, які в добрах 

королівських і шляхетських в Україні перебувають» [38]. 

        15 липня 1662 р. у грамоті московського царя до наказного 

гетьмана Якима Сомка стосовно лівобережного Війська 

Запорозького було вжито таке словосполучення як «Черкаські 

городи», а також характерне для московських канцеляристів 

поняття «украйны», які для московитів були «нашими»: «…И 

воеводы Петр Васильевич Шереметев с нашими конными и 

пешими ратными людьми от нас великого государя с Москвы в 

наши украйны послан. А околничий наш и воеводы князь Григорий 

Григорьевич Ромодановский с товариши к нам великому государю 

писал, что он с нашими ратными людьми в наши Черкасские 

городы вступил» [39]. Утім Яким Сомко у листі-відповіді 

«нагадував» московському протекторові як насправді називалися 

нові царські володіння: «…А имеет бытии все войско Лятцкое с 

гетманами на Украину… А покою чинити с Вашим Царским 

Пресветлым Величеством Ляхи истинно, яко языки посланные 
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сказывают, и в помысле не имеют, только Украину подклонивши 

умышляют, чего им Боже не поможи, на Ваше  Царское Пресветлое 

Величество воевати...» [40].  

        3 серпня 1662 р. гетьман Юрій Хмельницький пише листа до 

польського короля Яна ІІ Казимира, в якому зустрічаємо таке нове 

понятійне визначення як «Українні володіння»: «У 

володіннях/державах Вашої Королівської Милості Українних» [41]. 

У цьому посланні гетьман ознaчував  себе, а також усе Військо 

Запорозьке не інакше як  королівських «підданих Українних» [42]. 

Того ж дня Юрій Хмельницький писав листа до великого 

коронного канцлера М. Пражмовського, в якому скаржився, що «з 

неприятельським наступом Україна до зруйнування прийти може»» 

[43]. Ще в одному посланні до короля від 5 серпня т. р. знову 

зустрічаємо переживання Юрія Хмельницького стосовно того, 

«щоб зовсім Україна не була знищена» [44]. 11 серпня  гетьман 

скаржився королеві, «щоб Україна до остаточного не приходила 

спустошення» [45]. Подібна мовно-стилістична формула 

повторювалася і в наступному гетьманському листі до короля від 8 

вересня: «Спаси Боже, щоб Україна до остаточного не прийшла 

спустошення» [46]. Наступник Юрія Хмельницького на 

гетьманській посаді, Павло Тетеря 12 травня 1663 р. писав до 

короля у Варшаву, що воював з Калмицькою ордою, яка до того 

«ніколи не бувала в нашій Україні» [47]. І далі у цьому ж листі 

читаємо: «…адже  і Корона Польська Держава Вашої Королівської 

Милості, і Україна Держава Вашої Королівської Милості» [48]. 

11



 Отже, за досить короткий проміжок часу офіційні представники 

Війська Запорозького не тільки традиційно почали означувати 

підвладну їм територію назвою «Україна», але й під впливом 

міжнародних чинників стали називати її «державою». Адже ще у 

січні 1656 р. називав «державою» Військо Запорозьке шведський 

король Карл Х Густав, який у дипломатичній «Інструкції» до 

посольства Шведського королівства зазначав, «щоб ніяк не чіпати і 

не тривожити Землю Козaків, ми розглядаємо їх як окрему 

державу…» [49]. В іншій королівській інструкції шведському 

посольству до Чигирина від 25 вересня т. р. читаємо:  «Що 

стосується прагнень Козаків quoad Poloniam, то краще дати їм 

можливість спочатку їм самим висловитися. Якщо вони бажають 

бути вилученими з corpus'a Poloniae, зберегти вільну державу в 

Україні і трьох воєводствах, Київському, Чернігівському і 

Брацлaвському, sine dependentia від Польщі» [50]. У Корсунській 

угоді, що її уклав 6 жовтня 1657 р. з Швецією гетьман Івана 

Виговський, в пункті 2-му проголошувалося: «Найясніший Король 

Швеції нехай визнає і проголосить Військо Зaпорозьке з 

підвлaдними йому провінціями за вільний народ і нікому не 

підлеглий, і цю свободу й інтереси боронитиме проти усіх ворогів» 

[51]. У травні 1658 р. кримський хан Мегмед Гірей IV відписував 

до Москви: «Козaки є окремою держaвою… нікому себе не 

підпорядковують, мають бажання самі бути у власній державі» 

[52]. У липні того ж року, попередник Юрія Хмельницького, 

гетьман Іван Виговський отримав листа від господаря Волошського 

князівства, де говорилася про «державу Українську»: «Хан… хоче 
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рушати війська: одні кажуть, що через держави Українські і 

Польські до Венгер; а другі кажуть, що через землю Мультянську» 

[53]. 

         Таким чином, як можна зрозуміти з текстів цитованих вище 

офіційних документів гетьмана Війська Запорозького Юрія 

Хмельницького за 1659 – 1663 рр.: по-перше, у політичному 

відношенні «Україна» почергово перебувала під протекторатом як 

«Його Царської Милості» (московського царя) так і «Його 

Королівської Милості» (польського короля); по-друге, «Україна» 

сприйматися як «держава» як на внутрішньо- так і на 

зовнішньополітичному рівнях; по-третє, про «границю 

України/Українні границі» можна було «домовлятися» на 

міжнародних дипломатичних з’їздах; по-четверте, «Україна» 

поділялася на певні «частини», які «пустошилися» і «руйнувалися», 

на неї можна було «наступати», її  «нищили» ворожі війська; по-

п’яте, саме у «доми свої на Україну» поверталися полонені під час 

військових дій козаки Війська Запорозького, для яких «Україна» 

була «своєю» або ж «нашою»; по-шосте, слово «нас», як родовий 

відмінок займенника «ми», разом з прийменником «до» виступав як 

уточнювальний член речення саме до іменника «Україна»; по-

сьоме, гетьмани почали видавати свої універсали до «усієї 

України»; по-восьме, назви «Україна» та «Українні/Українські 

городи» виступали в одному семантичному ряду з такими 

історичними політико-географічними політонімами та хоронімами 

як «Польща», «Московські краї», «Волощина», «Венгери» 

(Угорщина) та «Мультянська земля» (Молдавія). 
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