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ensis) 1710 р. 1 та «Вивід прав України» 1712 р. До появи на світ
обидвох, як вважається, спричинився безпосередньо тогочас
ний гетьман України Пилип Орлик.
Перший документ, здебільшого знаний як «Конституція
Пилипа Орлика», було задумано з повною впевненістю в тому,
що по поверненню гетьмана і генеральної старшини на Бать
ківщину з еміграції (куди виїхав був ще гетьман Іван Мазепа)
акт направду матиме юридичну силу для всієї України. На час
укладання він уявлявся авторам цілком реальним, а не просто
теоретичним проєктом, яким став тоді, коли повернення його
укладачів до України, на жаль, не було вже можливим2 •
Слід виходити з того, що від самого початку цей документ
існував у двох ідентичних примірниках, складених двома мо
вами - староукраїнською (за тогочасним українським право
писом) і латинською. При цьому слід зважати й на те, що досі
не знайдено прямих доказів, якою мовою було створено власне
первісний проєкт - латинською чи староукраїнською.
Однак надто важливим є таке: текст, що дійшов до нас як
версія староукраїнською мовою, є унікальним для царини по
літично-правничої мови. Адже він є свідченням становлення
української тотожности (ідентичности) та самобутньої прав
ничої культури нашого народу зі стрижневими елементами
у вигляді його старожитніх прав і вольностей. Такі стрижне
ві елементи істотно впливали на формування українського
світогляду. Вони виразно вказують на те, що наша правнича
культура ще на ранньому етапі свого становлення мала корені,

ц

ьому документові з відомих історичних причин так і не
суди�шся стати 1:Равно чи:1ним �ктом. Утім, його по пра
ву стд не тшьки сприимати, а и поцшовувати як першоряд
ний та стрижневий, дорожити ним як магістральним для всієї
української справи й зосібна політичної та правничої.
Те, що він був конститутивним, не викликає жодних сум
нівів.
Та чи був він власне конституцією - це все ще питання.
Попри те, що витворено його було задля зміни сумних ре
альностей українського суспільного й державного буття давно
минулої епохи, ще аж тоді запалений ним промінь надії все
таки пронесено через віки. Сама сила цього променя була та
кою, що засадничі цілі документа виявилися не тільки досяж
ними, а й здійсненними - якщо не тоді, то кількома століттями
пізніше. Сучасні реалії підтвердили, що він направду був полі
тично програмовим для нащадків.
Перенесімося в часи його появи.
Період української державности кінця XVII - почат
ку XVIII ст. позначений істотним піднесенням українського
політичного, економічного й культурного життя. Утім, це була
та година, коли внаслідок укладення горезвісної Переяслав
ської угоди 1654 р. не тільки самостійний статус України, а й
саме існування Гетьманської держави реально опинилися під
загрозою, що походила від Московського царя. За тих умов
гетьман Іван Мазепа обрав за протектора України шведського
короля Карла ХІІ.
Саме це історичне тло розвитку України спричинило по
яву низки дуже цікавих і надто своєрідних документів, що їх
давно досліджують історики, політологи, правники й навіть
мовознавці.
Поза всяким сумнівом, найвизначніше місце з-поміж усіх
документів тієї пори посідають принаймні два - Бендерські «До
мовленості і установлення про права і вольності Війська Запо
розького» (Pacta et Constitutiones Legum Libertatumque Zaporovi210

Повна офіційна назва документа латинською мовою - «Pacta et Constitutiones legum liЬer
tatumque Exercitus Zaporoviensis inter illustrissimum Dominum Philippum Orlik, neoelectum
Ducem Exercitus Zaporoviensis, et inter Generales, Colonellos, nec non eundem Exercitum Zapor
oviensem, puЬlico utriusque partis laudo conventa ас in liЬera electione formali iuramento аЬ eo
dem Шusstrissimo Duce corroborata, anno Domini 1710, Aprilis 5, ad Benderam» («Домовленості
і установлення про права і вольності Війська Запорозькоrо між ясновельможним паном
Пилипом Ортnюм, новообраним rетьманом Війська Запорозького, і генеральною
старшиною, полковниками, а рівно ж і самим Військом Запорозьким, схвалені обома
сторонами й скріплені найяснішим гетьманом на вільних виборах урочистою присягою
року Божого 1710 квітня п'ятого дня в Бендерах»).
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