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Текст лекції
1. Народна революція 1648 року. Ліквідація польсько-шляхетського
режиму.
У 1648 р. український народ повстав проти польсько-шляхетського
поневолення, за свою свободу і незалежність. Розпочалася народна революція,
яка поклала початок новому періоду української історії, періоду творення
української козацької демократичної держави.
Народна революція охопила майже всі верстви українського суспільства,
але головною і вирішальною силою було селянство. Запорізькі козаки, що
злилися з селянами в єдину народну армію, стали її найкраще озброєною і
організованою частиною. Разом з повстанцями виступала козацька старшина,
частина української шляхти, духовенство.
Очолив боротьбу українського народу видатний державний діяч і
полководець Богдан Зіновій Хмельницький. Він народився в сім’ї дрібного
українського шляхтича, магнатського слуги. У молоді роки здобув високу
освіту. Брав участь у багатьох козацьких походах. Два роки був у турецький
неволі. Повернувшись до батьківського Суботова, вступив до реєстрового
війська, став чигиринським сотником.
На початку 40-х років XVII ст. навколо Хмельницького починають
гуртуватися прихильники рішучої збройної боротьби за національне
визволення, за що польська влада переслідує його, а згодом заарештовує. У
кінці 1647 року з групою сподвижників він тікає на Запоріжжя і організовує
повстання.
У січні 1648 р. повстанці під проводом Богдана Хмельницького
розгромили польський гарнізон і обрали його гетьманом війська Запорізького.
Польський уряд вирішив негайно придушити повстання і не допустити
поширення на інші райони. Коронний гетьман Потоцький відправив на
Запоріжжя великий військовий загін. Хмельницький із загонами повстанців
вирушив назустріч ворогові.
Народна армія здобула перші перемоги на Жовтих Водах і під Корсунем
(16 і 26 травня 1648 р.). Цьому передували й дипломатичні перемоги
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Хмельницького. Він уклав мир з татарами, забезпечив тил від несподіваних
нападів і заручився їхньою допомогою.
Перемоги українських повстанців завдали великого удару самому
польсько-шляхетському режиму. Козакам дісталася велика здобич: гармати,
гроші та усяке інше добро. В полон потрапили гетьмани польського війська
Потоцький і Калиновський з усім штабом шляхетської старшини. Це створило
сприятливі умови для розгортання народної революції по всій Україні. Хвиля
виступів охопила Лівобережжя, Київщину, Поділля, Волинь, Галичину і
докотилася до Карпатських гір. “Уся Україна тоді повстала. Сам
Хмельницький, мабуть не сподівався, щоб так йому пощастило. Про його
ходила мова, що він хоче збудувати нову, Українську державу, що він іменує
себе Великим Князем”. Ще ніколи повстання не носило такого всенародного
характеру.
Одночасно виступи народних мас приносили деякі труднощі
Запорізькому війську. Траплялись недисципліновані загони, які вели війну на
свій лад, були й ватажки, що не хотіли визнавати гетьманського керівництва.
Виявивши організаційний хист, Хмельницький зумів з розрізненого війська
створити регулярну армію. На вересень 1648 р. було сформовано 35 козачих
полків, до яких входило 80 тисяч селян і козаків.
У цей час шляхетське військо готувалось до нових боїв з українським
народом. Польський уряд просив допомоги навіть у московського царя.
Дізнавшись про це, Хмельницький вирушив з новоорганізованою армією з
Білої Церкви на Поділля. 23 вересня 1648 р. селянсько-козацькі війська одним
ударом розбили польські полки під Пилявцями і з великої битви вийшли
переможцями. Це підняло дух українців.
Після битви під Пилявцями Хмельницький з народним військом
вирушив на Галичину. Трудове населення західного краю радо вітало
українські війська, всіляко допомагало їм, вливалось у народну армію для
боротьби з польською шляхтою. Повстанці підійшли до Львова і обложили
місто.
Проте брак теплого одягу, продовольства, осіннє бездоріжжя, епідемія
чуми, від якої помер Максим Кривоніс, змусили Хмельницького тимчасово
припинити військові дії і зняти облогу Львова. Взявши викуп від польського
гарнізону, гетьман повів свою армію на Холмщину, а згодом на Варшаву.
Правда, мета його походу вже не була стратегічною, а тільки політичною –
добитися миру з Польщею. Біля містечка Замостя Хмельницький уклав
перемир’я з новим польським королем Яном Казимиром, пообіцявши виконати
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його королівську волю – повернутись назад.
Наприкінці грудня 1648 р. після великих воєнних успіхів народне
військо на чолі з Богданом Хмельницьким вступило у стародавню столицю
України Київ. Населення міста урочисто вітало повстанців як своїх
визволителів.
Так закінчився перший рік народної революції. Він відзначився
великими перемогами, зміцнив сили і дух українського народу. Було
визволено від ворога частину земель України, на звільненій території знищено
польсько-шляхетську владу і створено гетьманське управління. Почалось
формування самостійної української державності. Україна порвала державно
правний зв’язок з Польщею, який було встановлено актом Люблінської унії
1569 р. Це була велика перемога народної революції 1648 р. Сучасники
кажуть, що патріарх Єрусалимський уже називав Хмельницького головою
незалежної Української держави. Та й сам гетьман по-іншому став дивитися на
народне повстання і його завдання. Він зрозумів, що добитися більшого
реєстру і більших вільностей для козацького війська замало, треба боротися за
весь український народ, за всю Україну, за її визволення, незалежність і
самостійність.
Проте реалізація цих планів утруднювалась через зовнішню і внутрішню
обстановку. Польський уряд і магнати вживали всіх зусиль щоб продовжити
війну і знову заволодіти українськими землями. Союз з Кримом був
ненадійним. Татари насторожено сприймали зростання могутності козацької
держави і намагалися зупинити його. До того ж внутрішні сили України ще не
були сконсолідовані: виникали суперечності між селянством, з одного боку, і
козацькою старшиною та шляхтою – з іншого.
2. Організація української козацької держави.
У короткий термін і в екстремальних умовах бойових дій створена
Богданом Хмельницьким козацька держава мала всі риси державності і
характеризувалася високими демократичними принципами самоврядування.
Козацька держава періоду Б. Хмельницького мала всі характерні для будь-якої
держави ознаки: політичну владу, територію, політико-адміністративний
устрій, право, суд і судочинство, фінансову систему та податки, соціальну
структуру населення, власне військо, активну зовнішню політику.
Політична влада на звільнених територіях України та Запорожжя
перебувала в руках гетьмана та старшини, обраної козацькою радою. Навіть в
умовах війни козацькі ради розв'язували найголовніші питання внутрішньої та
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зовнішньої політики. Обраний козацьким товариством гетьман виконував
законодавчі та виконавчі функції (видавав універсали, накази, розсилав листи).
З часом у руках гетьмана зосередилася необмежена влада. Б. Хмельницький
вже називав себе "самодержцем руським", посол Венеції говорив про нього як
про "справжнього государя", а керівник англійської революції Олівер
Кромвель називав його "імператором запорозьких козаків".
Що стосується території, то спочатку козацьке самоврядування
поширювалося тільки на територію Запорозької Січі. Саме вона стала першим
острівцем свободи й надії українського народу. Підчас Національновизвольної війни території, які були під владою козаків, значно розширилися. І
хоч за українсько-польськими договорами цього періоду визволені території
переходили з рук у руки. Середня Наддніпрянщина залишалася в центрі
державотворчих процесів. Український історик І. Крип'якевич описав кордони
української козацької держави по закінченні Визвольних змагань: "З Польщею
- Яруга - Чернівці - Мурафа - Красне - Вінниця - Прилуки - Самгородок Каменеброд - Макарів - Чорнобиль - Карпилівка; з Росією - традиційний
кордон; з Туреччиною і Кримом - через так зване "Дике поле".
На всій території, яку зайняла козацька армія, були знищені органи влади
Речі Посполитої. Замість них започатковано полково-сотенну систему, яка
виникла ще на Запорозькій Січі. На місцях керували сотенний та полковий
уряди. Полковий уряд складався з полковника та його урядовців. Сотенний
уряд складався із сотника та його помічників. На вершині козацької ієрархії
стояв гетьманський уряд (гетьман та його помічники, які утворювали раду
генеральної старшини при гетьмані).
Великі міста мали магдебурзьке право, влада в них належала
магістратам, у най важливіших - отаманам. Більшістю міст керували городові
отамани, що обиралися, а селами - сільські отамани.
Найвищим органом влади залишалася генеральна (військова) рада, яка
розв'язувала політичні, військові та господарські питання.
На звільнених від Речі Посполитої територіях не діяло польське
судочинство. Використовувалися юридичні норми звичаєвого та козацького
права, магдебурзького права тощо. Зберегли силу й Литовські статути, які
захищали інтереси української шляхти та козацької старшини. Усі види
польського гніту були ліквідовані, скасовано суворі покарання за протиправні
вчинки проти королівської влади та магнатів, шляхти, католицького
духовенства. Установлювалися покарання за зраду українському народові, за
відмову надати допомогу в битвах, непокору та шкоду, заподіяну козацькій
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старшині.
Відбулася певна зміна судової влади. Із зростанням ролі й авторитету
гетьмана під час Національно-визвольної війни до нього перейшли найвищі
судові функції. Гетьманські та полковницькі універсали, рішення козацьких
рад визначали правовий характер відносин в Україні.
Відомий український історик В. Антонович зазначав, що
Б.Хмельницький мав блискуче фінансове обдаровання, він обстоював
правильну податкову систему, ніколи не знав, що таке брак грошей, у нього
завжди була готова наперед платня для війська.
Український гетьман увів до обігу власну монету, яку карбували в
Чигирині. На одному боці цієї монети була зображена шабля, на іншому
викарбуване ім'я гетьмана. З часів Національно-визвольної війни при гетьмані
запроваджено посаду генерального підскарбія, який відповідав за стан
фінансів гетьманської держави, за розподіл натуральних і грошових податків,
установлював мито та ін. Систему податків і повинностей установлювали й
регулювали універсали Богдана Хмельницького.
В умовах визволення України з-під магнатсько-шляхетського гніту
поступово складалася нова соціальна структура держави. У Гетьманщині
визначалося п'ять станів: козацтво, шляхетство, духовенство, міщанство,
селянство. Стани поділялися на окремі соціальні групи, які розрізнялися
правовим та економічним становищем. До привілейованої групи належали:
українська шляхта, козацька старшина, найвище православне духовенство,
міська знать. Їм значно поступалися в правах і соціальному становищі рядові
козаки, міська біднота, селянство. В умовах Національно-визвольної війни
козацтво отримувало помітну підтримку та увагу з боку Богдана
Хмельницького. Щоб розширити соціальну базу Гетьманщини, він надав право
селянам переходити в козацький чи міщанський стан.
У роки Національно-визвольної війни українське військо нараховувало
до 300 тис. осіб. Воно складалося з представників різних верств суспільства й
уперше в історії носило загальнонародний характер. В. Антонович вбачає
велику заслугу Б. Хмельницького у створенні Української армії з цивільних
людей (не козаків), які зовсім не знали ні військової справи, ні дисципліни.
Українська армія була однією з найкращих у Європі за військовою
організацією й тактикою. Під проводом Б. Хмельницького вона завдала
поразки найкращим польським полководцям - Потоцьким, Вишневенькому,
Чернецькому. У багатьох битвах Національно-визвольної війни українські
війська виявили масову жертовність, героїзм, самопожертву в ім'я України.
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Гетьманщина Б. Хмельницького здобула широке міжнародне визнання.
Україна підтримувала постійні дипломатичні контакти з Росією, Кримом,
Туреччиною, Польщею, Трансільванією, Молдовським князівством.
Українську державу визнали Венеція, Волощина, Швеція та інші країни. Усі
інтриги польської дипломатії, спрямовані на ізоляцію Гетьманщини від
європейського світу, зазнали провалу. Українська держава мала і свою
символіку: прапор малинового кольору і герб, на якому було зображено козака
з мушкетом і шаблею. За роки Національно-визвольної війни Україна Б.
Хмельницького постала перед усім світом як суверенна, незалежна держава.
3. Військові дії 1649-1653 років.
Влітку 1649 р. знову розгорілася війна. Сам польський король Ян
Казимир ІІІ очолив новий збройний похід в Україну. На боротьбу з ворогом
виступила народно-визвольна армія на чолі з Б.Хмельницьким. У кінці червня
1649 р. вона оточила велику частину польсько-шляхетського війська під
Збаражем і довгий час тримала її в облозі. Згодом, залишивши тут частину
армії, гетьман з найкращими полками вирушив на Зборів, де на початку серпня
1649 р. відбулася вирішальна битва. Шляхетське військо зазнало цілковитої
поразки. І тут польський канцлер Оссолінський підкупив татарського хана, що
виступав союзником козаків. Хан категорично зажадав від Хмельницького
припинити битву і почати переговори.
18 серпня 1649 р. було укладено Зборівський договір, за яким
передбачалось встановлення козацького реєстру в 40 тис. чоловік, всі учасники
повстання підлягали амністії, гетьманська влада поширювалась на три
воєводства (Київське, Чернігівське і Брацлавське), на всі урядові посади могли
претендувати особи тільки православної віри. Мала бути скасована унія,
православний митрополит діставав місце в польському сенаті.
Проте Зборівська угода майже не давала ніякого полегшення селянам,
козацькій та міській бідноті. І це викликало в Україні надзвичайне обурення.
Всі відчували, що боротьба продовжиться.
Протягом 1650 – на початку 1951 рр. відбулось багато сутичок між
козацькими і польськими загонами. Вирішальні бої розгорнулися у червні 1651
р. на Волині під Берестечком.
Перші два дні битви були успішними для народної армії, але потім нова
зрада кримського хана поставила українське військо в скрутне становище.
Татари захопили в полон самого Хмельницького, коли він хотів
зупинити їх втечу з полю бою, і в найвідповідальніший момент битви він не

10

зміг стати на чолі свого війська.
В цих складних умовах командування прийняв Іван Богун, який вивів з
оточення основні сили народної армії. Але втрати були величезні. Поразка під
Берестечком була тяжким ударом для національно-визвольного руху.
Просування шляхетського війська вглиб України було зупинено лише
величезним напруженням сил всього народу біля Білої Церкви. Проте сил для
контрнаступу і дальшої боротьби у повстанців не вистачало, і це змусило
Хмельницького заключити з поляками Білоцерківський договір (18вересня
1651 р.). За цим договором козацька територія зменшувалась до одного
воєводства, число реєстрового війська скорочувалось до 20 тис. чол., польській
шляхті повертались її землі, обмежувались права гетьмана, ще більше
закріпачувалось селянство.
Народ з обуренням відгукнувся на цю угоду. Сам Хмельницький
розглядав договір як тимчасовий перепочинок для відновлення сил. І вже
наступного 1652 р. почалась нова війна, в якій гетьман помстився за
Берестецьку невдачу. В бою в долині Батіг (над Бугом) у травні 1652 р.
українська армія оточила табір польського війська. Внаслідок навального
штурму в шляхетській армії почалась паніка. З оточення ніхто не врятувався.
4. Переяславський договір 1654 р.
Становище України залишилось важким. Скрізь були руїни,
спустошення, заподіяні тривалою війною.
Не виключалась нова загроза з боку шляхетської Польщі, нападів
татарських агресорів, які знову зрадили гетьмана в боях під Жванцем.
Перед Хмельницьким та його радниками стояла дилема: або
капітулювати перед Польщею і втратити надбання, завойовані важкою
шестилітньою боротьбою, або ж знайти порятунок в союзі з Москвою, за який
вже висловлювалася частина українського суспільства, духовенство після
перемог 1648 р.
У 1653 р. Б.Хмельницький надіслав до царя послів з пропозицією союзу.
31 грудня 1653 р. Росія оголосила війну Польщі, і в той же день царське
посольство прибуло в Україну, й у січні 1654 р. зустрілося з гетьманом, його
полковниками та генеральним штабом Війська Запорозького в Переяславі, біля
Києва. 18 січня 1654 р. Переяславська Рада ухвалила рішення про прийняття
протекції царя. А 21 березня 1654 р. цар Олексій Михайлович і Боярська дума
затвердили "статті Богдана Хмельницького" (так звані "Березневі статті"), які
визначали становище України у складі Російської держави. Цей документ по
суті визнавав існування автономної Української держави. Республіканська
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політична система, власна територія, територіально-адміністративний поділ,
нова система соціально-економічних відносин, судова влада, організація
війська, в документі визначалась загальна кількість козацького реєстрового
війська у 60 тис. осіб, право самостійних зовнішніх зносин, своя фінансова
система - все це було зафіксовано у згаданому документі. Під актом
Переяславської Ради Б. Хмельницький і старшина розуміли насамперед
рівноправний військово-політичний союз, який дасть змогу нарешті закінчити
тяжку боротьбу за незалежність від Польщі. Український уряд вважав
найважливішим втягнути Москву якомога швидше у війну з Польщею. В
історичних умовах середини XVII ст. рішення Переяславської Ради
відповідало інтересам України.
Щодо розуміння цього акту Москвою, то вона використовувала кожне
необережне слово, кожну нечітку фразу в зверненнях гетьмана до
московського уряду, щоб реалізувати якомога ширше свій вплив на українське
життя. Натомість, обидві сторони урочисто декларували про необхідність
виконання взятих на себе зобов'язань.
Історики і досі не дають однозначної оцінки суті Переяславської угоди та
Березневих статей. Одні вбачали в ній унію двох держав (В.Сергеєвич); другі васальну залежність України від Росії (В. Мякотін, М. Грушевський), треті як
автономію України у складі Росії; четверті - військовий союз двох держав
(В.Липинський), п'яті - возз'єднання українського та російського народів
(більшість радянських істориків). На думку українського історика
О.Алановича, договір не був для нас "ні трагедією, ні ганьбою". О. Бойко,
даючи свою оцінку цій події, робить висновки, що "як би не оцінювався
українсько-російський договір 1654 р., цілком очевидно, що кожна із сторін
бачила в ньому ефективний засіб для реалізації власних планів".
Переяславський договір 1654 р. став основним актом, який надовго
визначив правові взаємовідносини України і Росії. Він розпочав нову добу, що
продовжувалась майже 110 років (1654-1764 рр.), і закінчилась позбавленням
України гарантованих договором прав і вольностей.
Отже, незважаючи на безперервні війни, Богдан Хмельницький зумів
створити Українську державу. З малого Запоріжжя виросла держава, з якою
рахувалась вся Європа.
Укладаючи союзи з Кримським ханом, Туреччиною, Молдавією,
Волошиною, Швецією, Росією, він завжди ставив найвищу ціль – повну
незалежність України. Великий гетьман повернув українському народові,
прибитому віковічною панщиною, приниженому й переслідуваному
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національну свідомість і почуття гідності.
У ті часи ще жоден народ не мав такої демократичної республіки, якою
була Україна, не мав такого рівноправного і міцного військового устрою, якій
мала Запорізька Січ. Це був український лицарський орден, що не мав собі
рівних у Європі.

