
Міф Переяславської ради1. 
 
Історично сталось так, що український народ впродовж віків (1240-1991рр.) 

перебував під владою інших народів: татар, литовців, поляків, москалів. Відомо, 
ще у 1654 р., до Московії спочатку потрапило Лівобережжя України на підставі 
так званої Переяславської ради. З тих далеких часів Московія вела гібридну 
війну не тільки за територію, але й за культурно – духовні цінності великої 
держави Русь, щоб вони стали власністю іншої держави, створеної загарбанням 
чужинських територій: знищували українську мову на основі царських указів та 
більшовицьких партійних рішень; ліквідовували українську церкву, відлучили її 
від святішого патріарха константинопольського і повсюдно впроваджували 
церкву московського патріархату; повністю перекручували українську історію, 
починаючи з рукописів, де назва великої держави Русь переписувалась на 
«Русія», а згодом «Россія»; древня українська наука, література і мистецтво 
ставали прислугою московської держави; Петро І наказав забрати з України до 
Москви усі древні літописи та історичні першоджерела, а літературу Русі 
знищити.  

  З того часу, використовуючи українські першоджерела, писалась історія 
Московії та так, як заманеться московським історикам, де Україні і українцям 
відводилась незначна роль, а усі відносини описувались викривлено і не 
справедливо, що можемо побачити на прикладі подій 1653-1654 рр. у Переяславі 
та навколо нього. Тодішній час і події, що відбувалися навколо великої країни 
Русь, покриті пеленою темряви, що сприяє різноманітним догадкам і пересудам 
у світі. Ось у 2017р. глава дипломатичної місії Німеччини в Україні Ернст 
Райхель, розповідаючи про людей своєї країни, «хто розуміє Росію», зауважив 
«Вони вважають, що Росія має якесь традиційне право визначати, що 
відбувається в Україні і що Захід …має бути дуже обережним, щоб не 
провокувати Росію»2. Усі такі тлумачення західних істориків і політиків 
зводяться до того, що мовляв Україна входила до складу Московії, як 
традиційна складова, мовляв іншого й не може бути. У формуванні думок про 
«традицію» сусідньої держави  відіграє розрекламована агітація про так звану 
Переяславську раду, яка потребує ґрунтовного переосмислення її реальності.       

   Царі, згодом комуністи та їхні українські прихильники, стверджували, що 
дійство «возз'єднання» сталося відповідно з рішеннями Переяславської ради у 
січні 1654р., коли відбулося «собрание представителей украинского народа, 
созванное гетманом Б. Хмельницким, принявшее решение о воссоединении 
Левобережной Украины с Россией»3. Мабуть ніхто не знайде іншого прикладу у 
світовій історії, щоб будь-яка країна самостійно проголосила повну віддачу 
земельних, людських, матеріальних і культурно-духовних цінностей іншій 
країні без згоди другої сторони, тобто Московії, присутність якої на «собрании  
представителей украинского народа» не проглядається, адже три посланці від 
царя не є юридичними представниками іншої держави. В послідуючому москалі 

                                                 
1 Газ. Літературна Україна 18 січня 2018, №2, -С.6-7 (без посилань і деякого скорочення) 
2 Газ. «День. №153-154,1-2 вересня 2017, -С.6 
3 Советский энциклопедический словарь. М., 1989, -С.1000 
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офіційно перетворили Переяславську раду 1654р. у підтасовану основу 
претензій невеличкого Володимиро-Суздальського князівства до древньої 
держави Русь і великого українського народу, безпідставно вимагаючи називати 
їх «старшим братом», віддавати матеріальні і духовні  цінності, підживляючись 
ними впродовж століть. –Тепер, коли Україна намагається зміцнювати коріння 
своєї незалежності, постає питання щодо Переяславської ради, – це міф чи 
реальність?   

    Щоб розвіяти міф про так звану Переяславську раду спочатку варто 
поглянути на те, як у 1653-1654рр. відбувалось не «воссоединение», а  
примусове, завчасно задумане, обдурене, насильницьке і протиправне 
приєднання українського народу до Московії. Адже дотепер вперто 
замовчується реальність так званої Переяславської ради, яка віртуозно 
підтримувалась московською владою, українськими промосковськими 
істориками і письменниками. Скажімо, український поет Б.Олійник, герой 
України, в часи Радянського союзу, посилаючись на відомого першого 
більшовика Московії, твердив перед ветеранами та ідеологічними працівниками 
комуністичної партії, що мовляв боротьба українського народу у 1649-1654рр. 
на чолі Б. Хмельницького відбувалася не заради виходу з-під влади Польщі, а 
зразу ж «за возз’єднання України з Росією»4. Через деякий час, цей же поет, 
критикуючи книгу П.Загребельного «Я, Богдан» (1983р.), стверджував, що 
«нация может самосохранится лишь в союзе с Россией. Историческое величие 
Богдана в том и проявилось, что он вовремя осознал созревшую национальную 
идею и воплотил ее в реальный акт воссоединения двух народов. Иной Богдан 
просто не интересен истории»5. Цьому поетові хочеться заперечити словами 
письменника П. Куліша, що не цього хотів Б. Хмельницький, а зовсім іншого, 
заявляючи «Я сделал то, о чем не думалъ, теперь сделаю то, что мною задумано. 
Сперва я воевалъ за свою шкоду и кривду, теперь буду воевать за нашу 
православную веру», але йому не все вдалося «…бояринъ Пушкинъ обезоружил 
полковника Мижиловскаго и разрушил дерзкие расчеты Хмельницкаго на 
Московскаго самодержца»6. В цих висловах і роздумах – сутність боротьби Б. 
Хмельницького, у нього були дещо інші наміри, які й були продовжені І. 
Мазепою. Промосковські ідеологи відстоювали, що мовляв якщо хтось 
наважиться пропонувати щось нове, то тільки такі «которые определяют 
естественные всем ходом последующих событий подтвержденные позитивные 
начала и в самой эпопее, и в личности Богдана Хмелницкого»7. Тобто, ідеологи 
наполягають, що коли уже є так звана дружба, то хай вона і залишається, але 
вони чомусь не врахували, що не було ні «позитивных начал», ні кінцевих 
добрих результатів: усе, що стосується так званого початкового 
«воссоединения» у Переяславі сфабриковано; а результати можемо побачити 
наяву у знищенні усього українського, включаючи й народ, як націю, 
голодомори, репресії.  

                                                 
4 Олійник Б. Вступна стаття.  //Наука і культура. Україна. 1979.  
5 Галета «Советская культура», 21 жовтень 1986р. 
6Кулишъ П.А. Отпадение Малороссии отъ Польши. (1340-1654). М., 1888, Т.2,-С. 329, 333 
7 Галета «Советская культура», 21 жовтень 1986р 
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        Документи свідчать, що намітивши будь-якою ціною захопити Україну, 
московський цар та його поплічники розпочали шалену діяльність виключно для 
того, щоб спонукати гетьмана погодитись на переговори, посилаючись на те, що 
мовляв до царя прибували посланці з українських міст, запрошуючи царя вести 
переговори з гетьманом. Розпочалась гібридна війна, у якій важливе місце 
належало інформаційним битвам, які руйнували українську державу з середини. 
Мовби ненароком з'явилось багато посланців і до гетьмана, і до царя з питанням 
переговорів8: посланці з Путивля прибули до Москви, щоб одержати грамоту від 
царя до гетьмана; інші ж посланці ринули з Чигирина до війська, де перебував 
Б. Хмельницький «у насъ холопей твоихъ быть от Чигирина»; спішили до царя 
посланці з Умані, щоб «пожаловалъ, велелъ ихъ принять под свою государеву 
высокую руку»; зразу ж ті, що мов би побували у гетьмана, трактували уже в 
Москві  «мы холопи твои были у Б. Хмельницкого …и твою грамоту гетману 
отдали, …и речь говорили ему, и жене его, и сыну, и писарю Ивану 
Выговскому, и полковникамъ, и писарям, и обозничему Умані, для яких 
невідомий «Ильяшъ нам холопемъ твоимъ сказывалъ тайно: гетманъ де и все 
войско запорожское у тебя государя милости просятъ, что бы ты государь, и 
ясаулам, и ближнимъ людямъ, которые біли при гетмане. … и сказали, что ты 
великий государь, его гетмана Хмельницкого и все войско запорожское, 
пожаловалъ, велелъ ихъ съ городами ихъ и съ землями принять под свою 
царского величества высокую руку». Ось так обставляли гетьмана Б. 
Хмельницького з усіх сторін, пишучи йому не українською мовою, що свідчить 
про завчасно заготовлені тексти у Москві, або посланцями від царя, звичайно, 
яких також підготовили. Мабуть гетьман про все це й не знав, бо москалі тоді як 
і тепер діяли підкупами, а коли й знав, то не придавав значення. Саме за 
допущення можливостей різних маніпуляцій і підкупів Т. Г. Шевченко 
справедливо критикує Б. Хмельницького, що він, допустивши переговори з 
представниками царя, не впорався з ними і в результаті сам загинув, а Україна 
на багато століть потрапила у рабство москалів.  

     Історики й драматурги, чомусь не задумувались, що «холопи» з Чигирина, 
Путивля та Умані, які писали московсько-татарською мовою, були підісланими 
московськими посланцями. У них було основне завдання, нав’язувати 
гетьманові рабські умови та ще й написали, звичайно московською мовою, що 
мовляв гетьман, почувши «благе рішення» царя був дуже раденький 
«…обрадовался…и тебе государю билъ челомъ. И въ разговорахъ гетман 
говорилъ: с твоимъ государевымъ бояриномъ Бутурлинымъ съ товарищи 
видится ему в Переяславе». Отже, місце, де мали б бути переговори і хто їх буде 
вести, заздалегідь визначали у Москві, думки та ідеї про відносини України з 
Московією гетьманові нав’язували московські ідеологи. Проте, дотепер було 
невідомо як це відбувалось, замовчувались важкі проблеми, яких  в українців у 
ті часи нагромадилось й так чимало.  

                                                 
8 Акты, относяшиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому). Т10. /Переговоры объ 
условияхъ соединения  Малороссии съ великою Россиею, 1653-1654/, С.Петербург, 1878, -С.73-138 
   



 4 

    Перше, коли Україна відмежовувалась від Польщі, то треба було шукати 
союзників, бо в країні бракувало єдності, адже найближчі прибічники гетьмана 
протидіяли між собою: Максим Кривоніс очолив широкі верстви селянства і 
козацтва на боротьбу за відокремлення від Польщі; український князь Ярема 
(Єремій) Вишневецький очолив частину пропольського люду, здебільшого 
багатії і польське населення, які боролися проти національно-визвольної 
революції; поляки пропонували гетьманську булаву Брацлавському полковнику 
Іванові Богуну при умові, що він буде боротися проти Хмельницького, а 
Україну залишить у складі Польщі на що він не погодився; важкою була 
співпраця з з кримськими татарами. Подібного твердження дотримується й 
академік В. Смолій «Жодних зафіксованих на пергаменті угоду переяславі в 
січні 1654р. не було підписано»9.  Вибору у Б. Хмельницького майже не було: 
свої об’єднуючі послуги пропонувала Туреччина, яка довгі роки наносила 
кривди жителям південних земель України, крім того, це інша віра, інша 
культура, все інше; і тут свої об’єднуючі наміри настирно уже проявляла 
Московія. Є підстави вважати, що гетьман Хмельницький також не піддавався 
нав’язаним московським умовам, адже ніде немає відомостей, що будь-які 
умови були підписані між гетьманом і московським царем. Можливо єдина 
провина гетьмана у тому, що він не зрозумів обману і вислуховував розмови 
Бутурліна, який від царя прибув у Переяслав і передавав царські різноманітні 
обіцянки. 

  У написаних від руки записках про події 8 січня 1654р., мабуть тих, хто був 
присутній при розмові гетьмана з царським посланцем, читаємо, що у своєму 
виступі гетьман сказав Бутурліну про існування в даний час чотирьох країн, які 
пропонують українцям об'єднатися «тутъ которого хотите избирайте. Царь 
турецкый есть бусурманъ; крымский ханъ тожъ басурманъ; отъ польскихъ отъ 
пановъ утешенія: лучше жида и пса, нежели христианина, брата нашего, 
почитали. А православный великій царь восточный есть с нами единого 
благочестія. А будетъ кто с нами не согласуетъ, теперь куды хочетъ вольная 
дорога»10. Є велика вірогідність підробки наведеного й інших текстів на 
листочках окремих осіб, що гетьман саме так висловлювався, адже це був 
великий державний діяч про що пишуть навіть польські історики 
«Хмельницький був добрим організатором, чудовим політиком і дипломатом, 
що мріяв про власну державу на Україні»11. Хоча то був складний час, але 
гетьман, як керівник ще вільної козацької держави, надсилав листи до 
московського царя про відстоювання своїх прав, вразі підписання якоїсь угоди, 
але московські представники на листочках, прізвища яких невідомі, пишуть, що 
великий гетьман визвольного українського руху, мовляв з усім уже 
погоджувався та ще й з рабським приниженням «Вашего царского величества во 
всемъ желательные и униженные слуги, Богдан Хмельницкый, гетманъ с 

                                                 
9 Україна і Росія в історичній ретроспективі, у трьох томах, 2004, Т.!., -С.9 
10 Акты, относяшиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому). Т10. /Переговоры объ 
условияхъсоединения  Малороссии съ великою Россиею, 1653-1654/, С.Петербург, 1878, -С.218 
11 Польща-нарис історії. Варшава, 2015, -С.79 



 5 

войскомъ вашего царского велитчества запорожскимъ»12. Виголошував слова 
«желательные и униженные слуги», гетьман чи ні, нам невідомо, адже це тексти 
із записок від руки тих, хто був в оточені посланця від царя, одначе, це були 
тільки слова під час розмови з москалями, але: немає й сліду, навіть у 
записочках, що хтось проголошував про «воссоединение»; не згадується назва 
будь-якого документа, який був би підписаний гетьманом не тільки з царем, але 
й з Бутурліним. Постає справедливе запитання, – що ж то за об'єднання двох 
великих країн?, – звичайно, його не існувало ні юридично, ні практично. 

    Друге, документи і дослідження свідчать, що існують тільки записки про них 
від руки різних осіб, які використані московськими істориками для написання 
різноманітних матеріалів і промосковського корегування листів Б. 
Хмельницького до царя Московського, які вміщені в історичній літературі. Як 
видно з розрізнених невеличких записок від руки декількох осіб про тодішні  
події в Переяславі, які уже переписані московськими істориками на свій лад, уся 
надумана Переяславська рада була ніби – то проголошена, але тільки на словах 
московських агітаторів, ніяких угод і можливих у них підписів не існувало. Тим 
не менше в історії радянської доби трактувалось, що приєднання до Московії 
вирішував не народ, а «загальна військова рада, скликана гетьманом Б. 
Хмельницьким 8(18) 01 1654 у Переяславі …для прийняття історичного рішення 
про возз'єднання. України з Росією, що завершило визвольну війну українського 
народу 1648-54», а «Переговори про возз'єднання розпочалися ще з червня 
1649»13. З документів, мабуть підготовлених для насильницького підпису 
Переяславської угоди на московських умовах, видно, що цар кликав гетьмана Б. 
Хмельницького до Москви, але він не поїхав, зрозумівши наміри москалів, а 
направляв туди своїх послів, що вкрай не подобалось цареві і посланців 
затримували на багато  років.   

       Дослідження підтверджують саме головне, що Б. Хмельницький і 
московський цар не зустрічались, а тому царського підпису поряд з підписом 
гетьмана України на придуманому документі в Переяславі, який мов би 
дозволяв забрати для москалів, духовних і матеріальних ресурсів древнього 
українського народу уже реально не існувало, були лише листи гетьмана про 
відстоювання державних, матеріальних і духовних прав українців, які Бутурлін 
мав доставити цареві. Наводимо вигляд і зміст документів, що знаходяться в 
московських архівах Міністерства закордонних справ і Юстиції, які стали базою 
для формування думок, звичайно московських, про так звану Переяславську 
раду: «Тетрадь книгой, в четверку, без скрепы по листамъ, писана разными 
почерками. Из этой тетради въ различныхъ изданияхъ печатались отрывки, по 
преимуществу относящіеся къ описанию Переяславской Рады 8 января 1654 
года. …более цельный изъ этихъ отрывковъ напечатанъ въ Истории Малой 
Россіи Д.И. Бантышъ – Каменскаго»14.  

                                                 
12 Акты, относяшиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому). Т10. /Переговоры объ 
условияхъсоединения  Малороссии съ великою Россиею, 1653-1654/, С.Петербург, 1878, -С.739 
13 Українська Радянська енциклопедія. К., 1982, т..8, -С.262 
14 Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому), /Переговоры объ условияхъ 
соединения  Малороссии съ великою Россиею, 1653-1654/, С. Петербург, 1878, Т.10,  -С.138 
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   У вище згаданому зошиті існує перелік документів (здебільшого записочок 
виключно на московській мові), на базі яких приєднали Україну до Московії: 
«Тетрадь, сшитая изъ расклеенныхъ столбцовъ посольства Бутурлина …Эта 
тетрадь как значится въ ее заглавии …содержитъ следующее: 1654 года генварь 
– май, отписки бывшихъ в Переяславе посольствъ (Бутурлин, Алферьев, 
Лопухин), для приведения к присяге всея Малороссіи въ подданство 
великороссийское; описание городов малороссийскіх и посылки в оныя дворянъ 
для приведенія тамошних жителей къ присяге; обрядъ подданства; присылка в 
Москву отъ гетмана Хмелницкого съ грамотою къ государю Матвеева;  
возвращение изъ Малоросіи, пріездъ речныхъ пословъ и ихъ награжденіе»15. 
Отже, договору ніхто не підписував, бо гетьман так і не поїхав до царя, який 
його викликав, але царські посли в Україні уже приводять українців до присяги 
цареві – це є класика гібридної війни Московії проти України ще у ті далекі 
часи. 

    В цьому процесі особливо застосовувались підкупи, як це Росія практикує у 
ХХІ ст. в Європі і навіть в США, адже цар, відправляючи послів до Переяслава, 
виділив їм з собою багато подарунків, щоб задобрити прихильників, а це зайвий 
раз свідчить, що москалі просилися до так званої дружби, а не гетьман та 
українці.  Подарунків привезли чимало та й ще вибірково для конкретних 
людей16: Київському митрополиту, епіскопу Чернігівському, архимадриту 
Печерському, гетьману Б.Хмельницькому, синові гетьмана Тимофієві, 
генеральному писареві Виговському (йому таємно), боярам, полковникам; 
подарунки складались з різних речей - гетьманові булава, шапка, прапор, багато 
грошей; всім також гроші; соболі, риба, мед, різні харчі; багато іншого. Тепер, в 
роки незалежності, ми спостерігаємо, що москалі, як і в минулому, витрачають 
чимало коштів для підкупу корупціонерів і зрадників в Україні, щоб розкатати 
країну і повернути її у свої кляті обійми. 

     Матеріали зошита, де безліч протиріч та історичних неузгоджень, дають 
багато ідей для роздумів: перше, в переліку не існує ніякого протоколу про 
якусь раду чи навіть зібрання полковників та сотників, а тому не відомо хто з 
ким радився; друге Хмельницький і цар московський для переговорів не 
зустрічалися; третє, гетьман у березні 1654р. посилав до Москви своїх  
посланців, яких затримали (Самійла Зарудного, Філона Гаркушу та 
Переяславського полковника Павла Тетерю), які доставили до царя так звані 
«березневі статті» Б. Хмельницького, але в переліку вмонтованих документів 
про них не згадується, на то місць з'явилась інша єдина особа, яка мов би була 
послана до царя, москаль – «Матвеев»; четверте, гетьманові приписали чимало 
вище наведених висловів, але в наведених існуючих документах таких висловів 
та проголошень не існує, можливо українці повірять українським дослідникам, 
що усі версії щодо подій у Переяславі надумані і сфабриковані.  

                                                 
15 Там же, -С 139-140 
16 Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому), /Переговоры объ условияхъ 
соединения  Малороссии съ великою Россиею, 1653-1654/, С. Петербург, 1878, Т.10, -С. 139-142 
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    В часи відвідань Переяслава Бутурліним у 1653-1654рр. провадились 
перемовини щодо умови поєднання Малоросії з так званою великою Росією. 
Цар настирливо очікував Б. Хмельницького в Москві, звичайно, виключно для 
підписання мабуть уже підготовлених документів, але гетьман не менш 
настирливо посилав своїх послів Самійла Богданова і Переяславського 
полковника Павла Тетерю, які повезли до Москви грамоти гетьмана в яких 
нагадувалось московському цареві, щоб він не забував інтересів українського 
народу «помните ваша милость и сами, как Бутурлинъ словомъ его царского 
величества насъ утверждалъ, что его царское величество не только нам права и 
привилыя, отъ века даные, подтвердити и при вольностях наших стародавних 
сохранити, но и паче еще особые свои всякого чину людемъ показовати имеет 
милость»17. З  документів видно, що Бутурлін виїхав без будь-яких 
домовленостей так як гетьман повідомив царя, що мовляв турки прибули з 
пропозицією об'єднатися і тільки з однією метою, щоб захищатися від нападів 
інших держав, а наші вольності, права і віра залишаються наші, ніякої данини 
вони не вимагали. У Москві на це не реагували, послів знову затримали і не 
відпускали, вимагаючи приїзду Б, Хмельницького, а військовими та різними 
агітаційними методами тиснули на народ і Україну як державу. Гетьман знав, 
що його очікує в Москві, він туди  все таки не поїхав, а знову послав наступного 
посланця з грамотою, щоб «договорились о вольности казацкіе, шляхетцкіе, 
духовные и всякого чина, что бы на тот часъ и привилея взяли, как о том 
написано в листах, къ нимъ написаныхъ»18. Якби гетьман поїхав до Москви, то 
його заставили б підписати будь-який договір і він би загадково не зник, його 
оприлюднювали б, тримаючи як знаменно. Просила залишити свої права й 
церква «Чтобы наши вольности церковные и духовные, такожъ привилія, 
строенія, которые отъ великихъ князей руськихъ и королей польскихъ 
подтвердити. …чтобы есми отъ послушенства святейшего патриарха 
константинопольского, …не были отдалены»19. 

 Відомо, що гетьман Хмельницький вимагав від москалів, вразі підписання між 
Україною і Москвою угоду (1654р.), визнавати звичаєве право Русі, яке 
викладено у матеріалах «Руська правда» та інших, що було закладено в 
Литовський статут (1529р.), як основний закон для українців і литовців, яким 
вони й користувалися майже два століття. В процесі підготовки договірних 
умов, де, зокрема окреслювався статус звичаєвого права, визначалось, що 
«Україна правується і громадяни її судяться  по своїх стародавніх правах», а для 
цього було складено «Сводъ правъ, по коим судится малоросійскій народъ».20. 
Після сфабрикованої Переяславської угоди, якій москалі надали статус 
офіційної, усе це і багато іншого було викинуто на смітник, запровадивши 

                                                 
17 Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому), /Переговоры объ условияхъ 
соединения  Малороссии съ великою Россиею, 1653-1654/, С. Петербург, 1878, Т.10, -С.554 
18 Там же,-С.560 
19 Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. (дополн. к ІІІ тому, С. Петербург, 1878, Т.10, -
С.742 
20 Всеукраїнська Академія наук. Праці комісії для виучування звичаєвого прав України. К., 1928, -С.28-29 
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царські і сталінські «звичаєві права» – усіх українців тримати в оточених і 
голодних селах та тюрмах, а непокірних розстрілювали. 

     Як бачимо, документи підтверджують, що переговори в Переяславі (1653-
1654рр.) стосовно можливого підписання договору з Московією і умов, які 
відстоював Б.Хмельницький, провадились листуванням з царем через посланців 
від гетьмана, але будь-яких домовленостей обох сторін не відбулося. Посланців 
від гетьмана у Москві затримували (арештовували), умови гетьмана, написані в 
листах посланців царем ігнорувались. Однак, московські історики в усіх 
словниках та енциклопедіях навіть не згадують про переписку між гетьманом 
Б.Хмельницьким і московським царем та обмін послами з умовами можливої 
угоди, а все пояснювалось доволі просто - відбувалось возз’єднання .Не 
дивлячись на відсутність угод, мабуть без відома гетьмана, розпочали, як 
значиться у переписній книзі, переписувати усі полки до яких відносилися ті чи 
інші українські міста і села, які мов би передавалися у відання царя 
Московського. В переписній книзі відмічається навіть й Вінницький полк, який 
знаходиться на Поділлі: «городъ Рахни, городъ Дашевъ, городъ Линцы (Іллінці), 
городъ Немировъ, городъ Винница, …село Лука, село Хижинцы, село 
Ситковцы, село Нижняя Кропивна, …И всехъ жилых городовъ и островковъ и 
местечек и селъ и деревень и пустых городовъ 62»21. З наведеного перепису 
можемо зробити принаймні два висновки: перший, це підробка, тобто 
самостійне «приєднання» москалів без участі і гетьмана, і будь-кого з українців, 
адже вище відзначено, що гетьман ставив питання про збереження української 
самостійності; другий, Вінницький полк, як відомо, знаходився на 
Правобережжі, де господарювала ще Польща, але в документах значиться, що й 
там робили перепис і приймали присягу щоб прибрати до рук і ці землі України. 
Коли усе було сфабриковано, то після цього москалі особисто взялись за справу, 
без українців, навіть представників гетьмана, «Після П.Р. представники рос. 
Посольства об’їжджали міста і містечка України для прийняття присяги від 
населення»22. Чомусь наші історики типу П. Толочка і драматурга 
більшовицької доби О. Корнійчука таке підтримували, не второпавши, що 
українське Поділля відноситься до Правобережжя, яке ще до 1795р. належало 
Польщі, а його уже описували, що воно, мовляв, підлягає умовам міфічної 
Переяславської ради, якій приписували Лівобережжя. Усе це цілеспрямована 
фальсифікація української національної історії. 

      Нарешті гетьман зрозумів куди він потрапив і заходився відмовлятися від 
Москви, розшукуючи інших партнерів, щоб уже протистояти не тільки Польщі, 
але й Московії. Здійснити такий намір йому москалі уже не дозволили, він 
раптово занедужав і у 1657р. помер у повному розквіті сил, його отруїли, 
повернувши стрілки в іншу сторону, що мовляв це вчинила полячка Гелена. 
Дійсно Гелена – це Мотрона, друга дружина Богдана, її мама, католичка раїна, 
була ворогом Богдана, яка спілкувалась з дружиною Виговського, який мріяв 

                                                 
21 Акты относящиеся къ истории Южной и Западной России. Археографическая комиссия. Т.10, 
С.Петербург, 1878, (Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Россиею. 1653-1654),-
С.302-303 
22 Українська Радянська енциклопедія. К., 1982, т..8, -С.263 
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про булаву і повернення українців до Польщі. Є підстави стверджувати, що 
москалі використали таке оточення гетьмана у своїх інтересах, але документів 
немає, є тільки аналіз фактів. Щоб ніхто не довідався про скоєне, останки 
гетьмана зникли і їх ніхто не бачив, не знайшовся й будь-який підписаний 
документ між гетьманом і царем, хоча про нього волають уже більше трьох 
століть. Про недугу гетьмана і причетності І. Виговського в його усуненні 
знаходимо у матеріалах не Московії і не України, а інших держав. Ось 
інформація щодо реальних подій того періоду, що були приховані від історії та  
українського народу, знайдені в архівах Стокгольма про українських гетьманів 
«Коли р. 1657 Карло Х шведський вирядив до гетьмана Хмельницького та до 
Кримського хана свого уповноваженого, Густава Лілієнкрону, було загадано 
обміркувати з гетьманом (Б.Хмельницьким-Б.П.) яким способом й якими 
доводами найкраще вмовити татар нехай-би вони відкинулися від Польщі та й 
вирушили проти Москви»23. З висловленого зрозуміло, що гетьман до своєї 
кончини уже був проти Московії і шведи знали антимосковські наміри гетьмана 
Хмельницького, які сформувались у нього менше як за два роки (1654-1656рр.), 
звичайно, вони намагались їх використати, що також було в інтересах України. 
Одначе москалі випередили шведів, бо посли Карла Х повідомили, що «навколо 
гетьмана не все гаразд. Насамперед гетьман уже слабкий, а Виговський, що 
провадив усі пересправи, не викликає довіри. Можна гадати, що як гетьман 
помре, він захопить усеньку владу»24. Ось так, гетьмана уже отруїли, він хворий, 
а тому розпочалися розмови, роздмухані москалями, що мовляв угода була 
підписана в Переяславі, без  наголошення хто її підписував, бо основного із 
можливого підписанта уже немає. Сама ж угода також десь зникла, хоча іноді 
ненароком лунали чутки, що мовляв вона мабуть захована у схронах Москви чи 
Пітера, але подібні хитрощі не справедливі, бо ніякої угоди ніхто не підписував, 
її не існувало в природі.  

   Чому все таки Іван Виговський не викликав довіри у шведів? Та тому, що він 
був налаштований не в сторону шведів і не в сторону москалів, а бажав знову 
перетворити Україну в колонію поляків. Дещо було здійснено, адже після смерті 
Б. Хмельницького був підписаний Гадяцький договір (16 вересня 1658р.), який 
передбачав перетворення Речі Посполитої (республіка-Б.П.) з двох країн – 
Литви і Польщі, у республіку з трьох країн – Литви, Польщі і Руського 
князівства, тобто об’єднувались литовці, поляки й українці. Саме тому за 
царизму про угоду офіційно ніде не повідомлялось в історії, а за часів 
більшовики її трактували таким чином «Гадяцький договір 1658р. – зрадницька 
угода гетьмана І.Виговського з польсько-шляхетським урядом про перехід 
України під владу шляхетської Польщі. За Г. д. Україна відривалася від Рос. д-
ви, позбавлялася права зовнішньополіт. зносин і під назвою «великого 
князівства Руського» включалося до складу шляхет. Польщі»25. З юридичного 
погляду зайвий раз підтверджується, що підписання Гадяцької угоди гетьманом 
України І. Виговським, повністю анулює, навіть офіційно неіснуючі, 

                                                 
23 Український Археологічний збірник. Археологічна комісія Всеукраїнської АН, К., 1930, Т.3,-С.22 
24 Український Археологічний збірник. Археологічна комісія Всеукраїнської АН, К., 1930, Т.3,--С.23 
25 Українська Радянська Енциклопедія. К., 1978, Т.2, -С.440-441 
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перемовини Московії з Хмельницьким у Переяславі, що вкрай невигідно 
москалям. 

    Саме із-за цього москалі розпочали потужну гібридну війну і коли після 
підписання Гадяцького договору проти І.Виговського виступили І. Сірко, І. 
Богун, І. Безпалий зі своїми полками, то їм зразу ж прийшли на допомогу 
російські  війська Г.Ромодановського, що дозволило громадою перемогти 
І.Виговського, але у підсумку виграли москалі. В історії СРСР стверджувалось, 
що військова поразка Виговського ліквідувала підписаний Гадяцький договір і 
відновила Переяславський договір. Тут знову суцільна неправда: договір в 
Переяславі ніколи не підписувався, а тому нічого відновлювати; І. Сірко, І.Богун 
та інші полковники були проти договору з Москвією, вони також не 
погоджувалися на пропозицію Польщі ще до 1654р., адже І. Богун не дав згоди 
на гетьманство і повернутися до Польщі; українські витязі бажали створити 
Україну як самостійну державу. Одначе, тут також щось вдіяти не вдалося, бо 
українці знову, як завжди, не спромоглися домовитись між собою, Москва 
розпочала власну гібридну війну проти поляків і проти українців та їхніх 
полковників, у якій перемогла. Таким обманом українці перейшли від поляків у 
рабство до москалів, терплячи важкі поневіряння впродовж майже 340 років 
(1654-1991рр.), особливо у більшовицький період (1917-1991рр.).  

    Вчені України, відстоюючи свої права своєї історії, вважають, що влада 
незалежної України вправі ставити основне питання,–а чи відбувалась взагалі 
Переяславська Рада і чи існують її угоди про «воссоединение» Московії з 
Україною, за яку москалі у ХХІ ст. розпочали таку ж гібридну війну, яку вони 
ще в середині ХУІІ ст. випробовували? Світова спільнота, яка щось намагається 
нам допомогти, має усвідомити, що ніколи, ніякими документами і діями не 
підтверджено, що відбувалась міфічна Переяславська рада, де були підписані 
угоди про якесь братерство чи ще багато чого. Тому, Москва не має ні 
юридичного, ні історичного права захоплювати український Крим, а тим більше 
претендувати на «дружбу» з Україною, схвалену в далекому минулому 
українським гетьманом, бо такого не було, був обман, правопорушення і 
фальсифікація української історії. Підтвердженням того, що ніякого договору не 
було підписано між гетьманом і царем, а Московія не мала ніякого юридичного 
права привласнювати територію і цінності нашої країни свідчить ще й те, що 
після смерті Б. Хмельницького (1657р.) впродовж трьох десятиліть (1676р.) 
українці протестували, на території України відбувались війни, панував розбрат 
та загальний занепад, що ввійшло в історію як велика Руїна. Тільки Іван Мазепа 
вдихнув життя в усі сфери діяльності країни, але, із-за зради своїх же, цар 
московський під Полтавою (1709р.) переміг українське і шведське військо, що 
дозволило москалям ще міцніше прибрати до рук українські землі, народ та все 
інше.  

    Підсумовуючи результати дослідження зауважимо, що в сучасній 
викривленій українській історії існує чимало думок щодо дій гетьмана Б. 
Хмельницького, усі докази щодо реальних  справ Переяславської ради заховали, 
або знищили, а потужний інтерес Москви до України не зникає. Українська 
влада незалежної країни має взяти таку реальність на озброєння у своїй 
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зовнішній політиці, запитавши теперішню московську владу, – чому ви до нас 
причепились мов воші кожуха? Звичайно, відповіді вони не дадуть, але її 
можемо знайти у словах царя Петра І, що «без України немає Росії», а також у 
поясненнях про значення України для Росії Л. Троцького26, який в часи 
Української революції 1917-1921 років посилав агітаторів і війська боротися з 
Українською народною республікою. Подібне продовжується й тепер. 

 

                                                 
26 Панасюк Б.Я. Ренесанс Русі-України.  Чорнобай, 2016, Т.10, -С.154 


