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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У ФРАНЦІЇ

Козацький період є важливою віхою в процесі вітчизняного державотворення, 
і це визначає актуальність його всебічного вивчення. Саме в ХVІ-ХVІІІ  ст. 
укорінюється уявлення про наші землі як «країну козаків». Тому дослідження проблем 
цього періоду здебільшого і мають своїм об’єктом вивчення українського козацтва. 
В ХХ ст. посилюється взаємозв’язок французької та української історичної науки в 
галузі дослідження минулого України козацької доби. Все ширшим стає залучення 
доробку українських істориків в даній сфері їхніми французькими колегами. 
Природно, найдоступнішими, а, отже, найчастіше використовуваними для французів 
були праці українських діаспорних науковців. В даній розвідці ми розглянемо праці 
власне французьких авторів, віднісши франкомовні праці українських діаспорних 
істориків у Франції до окремого дослідження.

Однією з небагатьох французьких монографій, виключно присвячених 
конкретній проблемі з історії України козацького часу, є розвідка К.  Норманна 
«Карл  ХІІ і Україна Мазепи». Ним було введено до наукового обігу багато цінних 
джерельних свідчень, що торкалися французької політики щодо українських земель 
на початку ХVІІІ ст., зокрема, листи Людовіка ХІV, реляції дипломатів і агентів. Між 
іншим, у додатках історик подає латинський текст прошведського універсалу Мазепи 
та його французький переклад [28, p.  64-71]. Вперше у французькій історіографії 
Норманн почав досліджувати питання соціально-економічної і культурної політики 
Мазепи. Наукова розвідка Норманна може бути визнана найкращим у французькій 
історіографії дослідженням мазепинської доби в Україні.

Одним з перших дослідників, який почав вивчати питання українського 
націотворення, став Р. Порталь. Початки цього процесу він виводить з кінця ХVІІІ ст. 
Порталь наголошує на тому, що популярний в ХVІІ-ХVІІІ ст. термін «козацька нація» 
не зовсім коректно ототожнювати з теперішніми українцями. Однією з перших 
яскравих маніфестацій українського національного духу, згідно досліднику, стала 
«Історія русів» [29, p.  117]. Розглядаючи договір 1654-го року, Порталь акцентує 
увагу на різному його трактуванні обома сторонами, що відігравало в подальшому 
важливу роль у взаєминах між козацькою старшиною та царським урядом і 
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призводило до діаметрально протилежних його оцінок в історіографії. Історик 
підкреслює, що подібним же чином політична ідеологія зумовлює й сприйняття 
Мазепи, котрого автор називає «найвеличнішим гетьманом України, але й водночас 
найсуперечливішим» [29, p. 30]. Невдачу Мазепи Порталь вважає останньої спробою 
утвердження козацької державності. Саме відтоді царизм розпочав форсований 
наступ на автономні права України. Втім, історик зауважує, що суперечності між 
царатом і козацькою старшиною було залагоджено за рахунок визнання за останньою 
прав дворянства [29, p. 29-32].

Деякі нові підходи стосовно вивчення історії України козацької доби були 
апробовані М.  Ферро. Уважно проаналізувавши зміст радянських історичних 
підручників для школярів, науковець позначає велику ідеологізацію трактування 
Переяславської ради. Ферро зауважує, що визвольна війна українського народу 
розглядається тут як така, що мала кінцевою метою неодмінне «возз’єднання» 
України з Росією [4, c. 176; 15, p. 166]. Формування такого поверхового й неточного 
уявлення про події середини ХVІІ  ст. в свідомості радянських школярів Ферро 
вважає «напівправдою». Історик відмічає, що з таких позицій проглядається 
майже цілковита історична тотожність українців і росіян і при цьому ігнорується 
їхня національна самобутність. Дослідник акцентує увагу на тому, що український 
народ в зазначений період «абсолютно не мав жодного бажання піддаватися Москві. 
Ясно, що тільки необхідність підштовхнула гетьмана Хмельницького й українців 
шукати допомоги в Москві проти поляків» [4, c. 176-177; 15, p. 166-167]. З позицій 
національних інтересів українців, на думку Ферро, Хмельницький може розглядатися 
як «честолюбний зрадник», що зрадив завойовану свободу своєї країни, в той час як 
«зрадник Мазепа» постає в такому разі «справжнім національним героєм», котрий 
прагнув саме державної незалежності України [4, c. 177; 15, p. 167].

Авторкою низки ґрунтовних біографічних досліджень, присвячених 
правителям Росії, стала Е.  Каррер д’Анкосс. Торкаючись вивчення життя та 
діяльності Катерини ІІ, жінка-історик значну увагу приділяє ролі та місцю України в 
політиці імператриці. Каррер д’Анкосс зауважує, що зростання могутності Росії було 
просто несумісним з існуванням напіватономних козацьких утворень в Україні, саме 
тому Катерина ІІ одразу почала викорінення тут залишків козацької автономії. Без 
знищення українського козацтва Російська імперія просто не могла далі розвиватися. 
Між іншим, говорячи про протистояння козацького автономізму та російського 
централізму, дослідниця відмічає поступову ідеологічну підготовку цариці до 
ліквідації Січі, коли, на вимогу Катерини  ІІ, істориком Міллером було «доведено» 
необґрунтованість і незаконність володіння запорожцями обширними просторами 
південних земель [14, p. 188-197, 438-439].

Взагалі треба відмітити, що доба Катерини  ІІ займає особливе місце у 
французьких дослідженнях [30; 31; 39]. Велику цікавість науковці традиційно 
проявляють до вивчення політичних, економічних, культурних і військових взаємин 
в чорноморському регіоні. Вагома роль козацького чинника у взаєминах Османської 
імперії, Речі Посполитої та Молдавського князівства відмічається в статтях Е. Антоша 
[6] та М. Фонтене [16].

Найбільш грунтовно діяльності українського козацтва у своїх розвідках 
торкається тюрколог Ш. Лемерс’є-Келькеже. Її праця «Литовський кондотьєр ХVІ ст.: 
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князь Дмитро Вишневецький і становлення Запорозької Січі за османськими 
архівами» стосується проблеми виникнення Запоріжжя в контексті вивчення 
життєпису її вірогідного засновника. На її думку, погляди на Вишневецького як на 
захисника інтересів простого народу безпідставні. Воюючи з татарами й турками, він 
насамперед захищав свої власні майнові інтереси, будучи князем і великим магнатом 
та володіючи південними землями. Організація збройних загонів і будівництво 
оборонних споруд (серед них фортеці на Малій Хортиці) диктувалися в першу чергу 
цими мотивами. В той же час Вишневецький не оминав нагоди розбагатіти на війні. 
Дослідниця доводить велику військову активність Вишневецького, або, за турецькими 
документами, «Димитраша», в 1559-1560  рр. [3; 25]. Лемерс’є-Келькеже припускає, 
що турецькі поняття Leh Kazaklari і Rus Kazaklari відповідно можуть означати козаків 
на польській службі (реєстрових) і запорожців [26, p. 339]. Між іншим, опрацювавши 
турецькі архіви, дослідниця відмічає великий масив справ, пов’язаних з військовою 
активністю козаків [26, p. 337]. Відмітимо, що жінка-тюрколог стала авторкою низки 
статей з історії Кримського ханства [19; 20; 21; 22; 23].

У роботі «Взаємини між Оттоманською Портою та запорозькими 
козаками в середині ХVІІ  ст.» Лемерс’є-Келькеже досліджує турецьку дипломатію 
Хмельницького. Вона наголошує, що у своїх взаєминах з султаном козаки завжди 
проявляли тактовність і повагу. Дослідниця висвітлює інтриги гетьмана, котрий, 
спекулюючи можливістю переходу України в турецьке підданство, намагався 
отримати якнайбільший зиск для козацької держави, котру хотів перетворити на 
самостійну. Так, після поразки під Берестечком Хмельницький в листі до Стамбула 
применшував наслідки битви, a уклавши договір 1654-го року з царем, приховував 
його зміст від султана, якому продовжував клястися у вірності [24, p.  456-459]. 
Лемерс’є-Келькеже опублікувала переклад «Акту про підкорення, переданого послом 
гетьмана воїнів Сарикамишу його імператорській та наймилостивішій величності», 
підписаного Хмельницьким [24, p. 459-461].

Ще одним тюркологом, який у своїх дослідженнях торкається історії 
українського козацтва, є Ж.  Венстен. На матеріалах архівів Франції та Туреччини 
він вивчив діяльність батька та сина Орликів у 1730-х  рр., а також плани Версаля 
щодо використання козаків у своїй міжнародній політиці в цей період [35]. У розвідці 
«Прелюдія козацької проблеми у відповідності до реєстрів про османські збитки в 
1545-1555 рр.» Венстен торкається військової діяльності козаків у середині ХVІ ст. 
Він підкреслює, з якою скрупульозністю османські чиновники обраховували збитки, 
завдані Б. Претвичем, Д. Вишневецьким та ін. [38]. Доречно згадати, що Венстен став 
автором низки публікацій з історії Кримського ханства [33; 36; 37]. Зауважимо, що 
співавтором деяких праць Венстена став румунський історик, натуралізований у 
Франції, М. Беріндей, який писав французькою мовою й також звертався до вивчення 
історії козацтва [11; 12; 13].

Османісти Лемерс’є-Келькеже та Венстен були одними з небагатьох 
французьких дослідників, які безпосередньо торкалися питань історії України ХVІ-
ХVІІІ ст. Однак звернення до української минувшини в їхньому доробку було здійснене 
в контексті вивчення Османської імперії й знаходилося на периферії наукових 
зацікавлень. Мабуть, єдиним сучасним французом, котрий впродовж багатьох років 
серйозно займається безпосереднім вивченням саме історії України, є Д. Бовуа. Хоча 
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поле зацікавлень історика лежить за межами козацької доби, подекуди він торкається 
і питань козацького періоду. Тут можна згадати велику статтю, присвячену розгляду 
журналу П.  Орлика [2; 9]. Також, розглядаючи еволюцію українсько-польського 
земельного та соціального конфлікту на Правобережжі, науковець звертається до 
часів Речі Посполитої. Так, він відзначає «покозачення» православної дрібної шляхти 
в ХVІІ ст. і наголошує, що та активно відстоювала свої майнові, культурні та релігійні 
права. «Найбільш символічним прикладом розбрату дрібної та великої шляхти» 
Бовуа називає конфлікт між Хмельницьким і Конецьпольським [1, c.  46; 10, p.  34]. 
Аналізуючи українознавчий доробок Бовуа варто згадати також науковий збірник 
«Межі старої Польщі: Україна-Литва-Білорусія. ХVІ-ХХ  ст.», редактором якого він 
є [27]. Серед більш сучасних робіт дослідника згадаємо історико-філософське есе 
Бовуа «Короткі роздуми про українську ідентичність», де науковець торкається 
питань становлення національної самосвідомості українців [8]. 

В плані вивчення цього питання відзначимо роботу «Політичні міфи та 
ідентичність в пострадянській Україні: складне минуле та відвоювання сенсу» 
Д. де Жюрьєва. В ній розглядається, зокрема, екстраполяція так званого «козацького 
міфу» в українській національній свідомості та його роль в становленні українського 
державотворення. Автор зазначає, що «козацький міф став також одним з 
фундаментальних міфів для українських націоналістів», коли доба Гетьманщини 
розглядається як своєрідний «золотий вік» української державності [17, p.  17]. 
Де Жюрьєв зауважує, що «міф про козаків є центральним міфом сучасної політичної 
міфології» й усіляко пропагується в культурі та мистецтві [17, p. 138]. Як він слушно 
відмічає, апеляція до козацької слави звучить і в одному з державних атрибутів – гімні 
(«і покажем, що ми браття козацького роду»). А, отже, всі українці проголошуються 
нащадками козаків [17, p. 138-143].

З розпадом СРСР і проголошенням незалежності України у Франції 
посилилася цікавість до минулого нашої держави. Тут можна згадати таких дослідників 
як О. де Ларуссіль [18], А. Балала [7], Ж.-Л. Андре [5]. В творах цих авторів минуле 
України розглядається з сучасних позицій, всі вони посилаються головним чином на 
доробок українських колег, а козацька доба займає в їхньому викладі надзвичайно 
важливе місце. Ще однією узагальнювальною розвідкою є праця А. Рюзе «Українці та 
румуни (ІХ-ХХ ст.): карпато-понтійське суперництво» [32].

В цілому Україна в науковому плані залишається для французів малоцікавою. 
За півтисячолітній період існування козакознавчих розвідок в цій західній країні не 
з’явилося жодного місцевого дослідника (за виключенням, звичайно, французьких 
українців), який би зосередився виключно на вивченні проблем козацької України. 
Залишаючись на периферії наукових досліджень французів, доба козацької України, 
як і раніше, здебільшого розглядається в контексті студій з історії Росії, Польщі, 
Туреччини та Швеції (доба Мазепи). Визначальними каталізаторами цікавості 
французького суспільства до України є політичні та культурні чинники. Втім, 
ознайомлення вітчизняних науковців з творчою спадщиною їхніх закордонних 
колег могло б не лише додати деталі до кращого сприйняття добре відомих подій 
української історії, але й дозволити побачити минуле своєї Батьківщини з іншого 
ракурсу.
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