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ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ ЗІНОВІЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
В АНГЛОАМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 
Визвольна війна українського народу середини XVII ст. була визначною загальносвітовою подією, що отримала 

загальноєвропейський резонанс. Природньо, таким чином, значення цієї історичної епопеї у поширенні теми украї-
ністики національного повстання 1648-1654 рр. у зарубіжній історичній науці. Найбільш повного висвітлення про-
блема народження суверенної України середини XVII cт. знайшла в західній історіографії другої половини ХІХ-ХХ 
століття. 

Головною метою статті є аналіз творів англо-американських дослідників, які писали на тему Визвольної війни та 
торкалися проблем розбудови козацько-гетьманської держави. Актуальність роботи в науковому аспекті полягає в 
необхідності поповнення наукового знання щодо даної історичної проблеми матеріалами розробок британських, 
канадських та американських вчених – дослідників подій 1648-1654 рр. в Україні. Спільним з цим положенням є 
принцип практичної актуальності статті. Вона полягає в корисності досвіду розбудови незалежної козацько-
гетьманської держави зразка XVII ст. для сучасних творців суверенної України. 

Починаючи детальний огляд історичних робіт англо-американських вчених, присвячених проблемам діяльності 
уряду Богдана Хмельницького, треба зазначити, що усі праці британських та північноамериканських істориків відо-
бражають пріоритетну роль Запорозького козацтва у процесі боротьби з іноземними поневолювачами. При цьому 
навіть сама ця війна у більшості з них носить назву “козацької” або “великої козацької війни” [1,2,3,5,6]. Цілком 
закономірно, що осередок самоврядування повсталого народу на звільненій від колонізаторів території України 
також отримав у працях англо-американських вчених назву “козацької” або “козацько-гетьманської держави” 
[2,4,6]. 

Як правило, виклад історії народження та будівництва тієї повстанської країни західні автори починають з ви-
ступу чигиринського реєстрового сотника Зіновія Богдана Хмельницького в 1648 році за права пригніченого запо-
розького козацтва. Як зауважують англо-американські вчені, повстання охопило усю Наддніпрянщину, вивівши 
січовиків на арену широкомасштабних дій. 

Характерним для монографії британського історика 80-90-х рр. ХІХ ст. Д.Белла є вислів про те, що козаки впро-
вадили на території цього величезного регіону військово-адміністративний устрій на зразок Запорізької Січі [2]. 
Вони зробили перетворення як у галузі суспільних стосунків, так і в сфері політичного життя України, ставши буді-
вничим власної суверенної держави. Під врядування Запоріжжя, зауважує англійський вчений, перейшли всі суб'єк-
ти населення південно-східних регіонів Речі Посполитої. Більше того, підкреслює він, у Січове військо почали над-
ходити у величезній кількості селянсько-міщанські маси. Цікавим, на думку Белла, виявилося становище місцевої 
шляхти – боярства та лицарства. Українська елітна верства отримала можливість вдовольнити свою жагу по дійсній 
політичній діяльності, зайнявши відповідні посади урядовців та дипломатів у державному апараті режиму Хмель-
ницького. Союз козацтва, шляхти та народних мас країни загартувався під час кривавої боротьби з Польщею протя-
гом 1648-1654 рр. 

Як зазначив у своїй фундаментальній праці видатний англійський історик сучасності А.Дж.Тойнбі, козаки за ча-
сів іноземного панування виконували функції колоніальних урядовців на землях України [6]. Вони підпорядковува-
лися у власній діяльності магнатському керівництву Польсько-литовського королівства. Впроваджуючи в життя 
накази сейму, козацтво, одночасно, наголошує британський вчений, захищало права українського народу як від ка-
толицького тиску з заходу, так і від мусульманської турецько-татарської агресії зі сходу. Таким чином, зазначає 
Тойнбі, січовики виявилися “прикордонниками православ'я” [6]. Одержавши навички адміністративного та військо-
вого керівництва під наглядом польських урядовців, козацька старшина спромоглася після 1648 р. налагодити стій-
ку систему регулювання стосунків у козацько-гетьманській державі. 

Спільним з ідеями Тойнбі є вислів канадського історика українського походження О.Грегоровича про те, що по-
встання Зіновія Хмельницького піднесло знову після розгрому в 1638 р. виступу Гуні та Острянина значення запо-
розького козацтва в житті народу України [4]. З подій 1648 р. на думку дослідника, починається новий етап бороть-
би українців за створення власної незалежної держави. Головною постаттю у цьому процесі виявився Зіновій Тео-
дор (Богдан) Хмельницький – Чигиринський реєстровий сотник, незадоволений феодальним безладом магнатсько-
шляхетської Польщі. Як підкреслює Грегорович, ватажок повсталих був видатною особистістю. Хмельницький мав 
гнучкий розум та залізну волю. Хмельницькому притаманні були організаторський та дипломатичний хист. Енергія 
повстанського гетьмана, зазначає канадський вчений, дозволила йому опанувати народні маси та мобілізувати їх на 
боротьбу за національне визволення. 

Характерним для роботи американського історика першої чверті ХХ ст. В.Січинського є визнання слушності 
думки стосовно того, що Хмельницький зумів впровадити в життя свої задуми завдяки визнанню його лідерства 
народними масами [5]. Як зазначає автор, слідом за переможним наступом козацької армії йшов процес встанов-
лення на визволених від поляків територіях військово-політичного ладу Запорізької Січі. Тут одразу виникали своє-
рідні уряди козацького зразку. Адміністративно політичною системою організації нової України, зауважує Січинсь-
кий, стає поділ населення на сотні та полки за січовим зразком. Даний процес спостерігався на Правобережжі, на 
Поділлі, в Галичині, на Волині, на Поліссі, а також у Білорусі. Важливим висновком Січинського виступає в цьому 
випадку ідея про фактичне створення козацько-гетьманської держави Зіновія Богдана Хмельницького в ході проце-



су поєднання бойових дій із діяльністю в галузі соціальних та національно-релігійних реформ. Дані перетворення, 
наголошує вчений, дозволили повсталому гетьману розбудувати реальні основи нової України. 

Характерною рисою монографії канадського вченого кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. В.Боженського є цілком 
об'єктивне визнання України періоду 1648-1651 рр. незалежною країною лише “де-факто” [3]. Автор наголошує на 
тому, що реальне утворення Хмельницьким власного політичного апарату управління ще не означало юридичного 
оформлення самостійної козацько-гетьманської держави. Як вважає Боженський, ватажок повсталого руху, за тра-
дицією, мав на меті зовсім не відрив українських земель від Речі Посполитої, а лише поліпшення долі козацької 
верстви в межах її кордонів. Впроваджуючи силовий тиск на польський уряд протягом трьох перших років війни, 
Богдан Хмельницький неодмінно сподівався замиритися з Варшавою шляхом взаємовигідної угоди. Лише страшна 
різанина під Берестечком, де селянсько-козацьке військо в 1651 році зазнало катастрофічних втрат, робить наголос 
канадський історик, показала гетьману неможливість швидкого та корисного для України закінчення війни. Саме 
необхідність пошуку більш надійних, ніж кримські татари, союзників, для подальшого успішного продовження бо-
йових дій змусила Хмельницького розпочати заходи з оформлення козацько-гетьманської держави як юридичного 
суб'єкта міжнародних стосунків, підкреслює у своїй книзі Боженський. Ще наприкінці літа 1650 р. гетьман приєд-
нав до своїх планів боротьби з Польщею молдавського володаря Василя Лупула. Після берестецької поразки, за-
уважує Боженський, Богдан Хмельницький вирішив офіційно закріпити українсько-молдовський міждержавний 
договір. На думку дослідника, в разі успішної взаємодії двох країн Запорозьке військо отримало б можливість про-
довжити планомірну розбудову козацько-гетьманської держави. Але підтримка Лупулом повстанського гетьмана 
несподівано спровокувала напад на Молдову волоського воєводи Степана Басараба та семигородського князя Юрія 
І Ракоці. Під час захисту союзника від агресії загинув син Зіновія Богдана Хмельницького Тиміш. Це сталося восе-
ни 1653 р. Канадський історик В.Боженський робить цілком слушний висновок стосовно даного періоду становлен-
ня козацько-гетьманської держави. Автор підкреслює, що намагання Хмельницького зміцнити Україну союзом з 
балканськими країнами, що знаходилися під протекторатом Туреччини, мали негативний підсумок. Не здійснилися 
плани зовнішньополітичної діяльності гетьмана щодо Молдови, через територію якої проходили торговельні шляхи 
козацької держави з Західною Європою. Марними, як з’ясувалося потім, виявилися і надії Богдана Хмельницького 
на підтримку з боку семигородських князів династії Ракоці. Нерішучість їхніх дій призвела до катастрофічних під-
сумків спільних бойових операцій козацьких та трансільванських військ проти Речі Посполитої. Відсутність пози-
тивних наслідків союзних акцій з балканськими володарями примусила Богдана Хмельницького підписати угоду 
про приєднання до Російського царства. Переяславська домовленість 1654 року, на думку Боженського, виявилася 
символом фактичного припинення процесу становлення та зміцнення козацько-гетьманської суверенної держави. 
Монархічний лад деспотичної країни не міг допустити існування поряд демократичної політичної структури неза-
лежної України зразка середини XVII ст., робить висновок канадський автор [3]. 

Спільної думки з попереднім дослідником дотримується американський історик першої чверті ХХ ст. 
Б.Антоненко-Давидович [1]. Підводячи підсумок діяльності козацько-гетьманської держави періоду Визвольної 
війни, автор зазначає її величезне значення для історичного розвитку України. Він пише, що державна організація 
режиму Зіновія Богдана Хмельницького виявилася прогресивним явищем епохи народження буржуазних демокра-
тичних процесів у Західній Європі. Підкреслюючи значення козацько-гетьманської України, американський вчений 
наголошує на факті загальносвітового досвіду розвинення республіканських стосунків, прикладом яких стала дер-
жавна організація Запорозького Війська. Хоча час існування цього осередку народовладдя і не був довготривалим, 
зазначає Антоненко-Давидович, він мав велике значення не лише для встановлення та поширення влади козацтва на 
територію усієї України. Цей процес державотворення виявився етапним моментом розвитку європейських націй, 
що формувалися на основі єдиних культурних та економічних стосунків. 

Роблячи висновок, треба відзначити глибоке розуміння більшістю англо-американських істориків дослідників 
Визвольної війни суті козацько-гетьманської держави Богдана Хмельницького. Як представники консервативного, 
так і прибічники ліберального напрямків західної наукової школи у цілому об’єктивно висвітлюють процес станов-
лення та розвитку незалежної України середини XVII століття. Підходячи з позицій загальносвітового історичного 
аналізу до розгляду питань діяльності козацько-гетьманської держави, вони досить повно розкривають сутність 
проблеми її внутрішньої та зовнішньої політики. Праці англо-американських вчених, що торкалися тематики Виз-
вольної війни 1648-1654 рр., у загальному вигляді повно подають картину відродження, розвитку та занепаду коза-
цько-гетьманської держави Богдана Хмельницького. 
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