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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ погляди 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

(ДО 300-РІЧЧЯ З дня СМЕРТІ)

Життя і діяльність Богдана Хмельницького проходили в дуже склад
них соціально-політичних умовах, коли український народ боровся проти 
гніту шляхетської Польщі, а в 1648 р. з новою силою піднявся на виз
вольну війну.

В епоху феодалізму війни велися звичайно в інтересах певних екс
плуататорських класів. Але тоді відбувалися і війни, які, можна сказати, 
мали загальнонародний характер, бо велися в інтересах всієї країни, в ін
тересах народу.

Про прогресивний, національно-визвольний характер війни україн
ського народу 1648— 1654 рр. свідчить те, що в ній брали найактивнішу 
участь кріпосні селяни, козаки і міські низи. Свій основний удар вони 
спрямували проти всякого феодального гніту і насамперед проти гніту 
польської шляхти. Проте всенародний виступ проти спільного ворога не 
ліквідував корінних класових суперечностей між різними соціальними 
групами. В ході війни ці суперечності поглиблювалися і ставали все більш 
напруженими.

Не можна забувати того, що на грунті так званих спільних завдань. 
звичайно розгортається боротьба між класами за спосіб їх здійснення, 
що кожний клас, соціальна група завжди по-своєму підходять до розв’я
зання тих чи інших проблем. Особливо чітко необхідно розрізняти інте
реси, прагнення експлуатованих трудящих мас і так звані загальні інтере
си, які в класовому суспільстві часто означають інтереси пануючого класу.

В роки визвольної війни, в процесі складання української державності 
до політичної, адміністративної і воєнної діяльності прийшли люди з тих 
верств, які в умовах шляхетської Польщі не мали таких можливостей 
(козацька старшина) або мали їх тільки на папері (дрібна шляхта). 
Вони дуже швидко призвичаїлися до своєї нової ролі, але ще не мали до
статнього досвіду щодо управління.

Перед козацькою старшиною, яка очолювала визвольну війну, поста
ли складні завдання в галузі державного будівництва — організація ве
ликої армії, створення адміністративного апарату, упорядкування фінан
сів, налагодження закордонних зв’язків. При цьому старшина докладала 
всіх зусиль, щоб зміцнити, захистити інтереси панівних класів, придушити 
протест експлуатованих.

Все це відбувалося не в мирних умовах, а під час війни, коли доводи
лося постійно відбивати напади ворога, знешкоджувати підривні дії аген
тів іноземних країн, які намагалися прибрати Україну до своїх рук. У цих 
складних умовах не зразу можна було знайти вірний шлях до розв’язан
ня багатьох проблем. Часто доводилося звертати з пройденої дороги- 
і переходити на нові позиції, — а через деякий час виникали нові труд
нощі. Так і діяльність гетьмана Богдана Хмельницького, який у керівни
цтві займав перше місце, не завжди була рівною, були в ній моменти 
високого піднесення і моменти спаду, були суперечності і непослідовність. 
Але завдання історика — не спрощувати невияснені питання, а розкри
вати їх справжню суть.

Хмельницький був людиною своєї епохи, вихідцем з панівною класу.. 
Подібно до інших сучасників він уявляв собі феодальне суспільство як 
тривку організацію, складену з різних груп, різних станів. «Хто був 
шляхтич або козак і міщанин, і хто в якому чину раніше перебував, і які
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маєтності для себе мав,— щоб все було по-давньому»,— говорив він 
Бутурліну «Ми самі між собою будемо пильнувати, і хто козак, той 
буде мати козацьку вільність, а хто пашенний селянин, той буде відда
вати його царській величності звичайну повинність, як і раніше», — за
являли українські посли в Москві2.

Сам Хмельницький, незважаючи на своє дрібношляхетське похо
дження, вважав себе козаком і завжди підкреслював свою приналеж
ність до козацтва, до Запорозького війська. З козацтвом єднали його вій
ськова професія та економічні інтереси. Хмельницький називав себе про
фесіональним воїном, зараховував себе до тих, «які звикли шаблею шма
ток хліба собі добувати». «Все, що маю, я здобув своїми власними силами 
і своєю шаблею», — говорив він про себе. Одночасно з цим, як видно не 
без бажання, займався він сільським господарством. Мав власний хутір 
і невелику «слобідку», сіяв хліб, держав табуни коней і отари овець, 
заводив пасіки, будував млини, рибні ставки, освоював незаселені «дикі 
поля» 3. Було це типове господарство козацької старшини того часу. З За
порозьким військом Хмельницького тісно єднала боротьба за козацькі 
«вільності»: за звільнення -від податків і данин, незалежність від коро
лівської і шляхетської адміністрації, за козацьке самоврядування і суд.

Свою приналежність до козацтва Хмельницький не один раз відзна
чав у своїх заявах на початку визвольної війни, коли викривав насильство 
польських панів і відстоював інтереси козацтва. В цих заявах говорилось 
про те, як пани силою відбирали у козаків хутори, поля, сіножаті, ставки, 
млини; як вимагали десятин і чиншів; як грабували убогих добичників 
на Запорожжі, забираючи у них зловленого звіра чи рибу; як зневажали 
козаків, били їх, ув’язнювали, убивали, з козаками, «рицарськими людь
ми» поводилися гірше, ніж з рабами4.

Завдяки перемогам у визвольній війні козацтво зросло не тільки 
кількісно, а й зайняло провідне становище серед інших станів на Україні. 
Сам Хмельницький у переговорах з російським урядом відстоював ста
нові привілеї козацтва. Та козацтво як стан не було єдиним. Ще до війни 
воно ділилося на групи. Були серед козаків багаті, головним чином з чис
ла старшини, дрібні виробники-землевласники, ремісники та люди, які 
займалися різними промислами, але були й такі, яких називали тоді «голо
тою». Хмельницький в основному орієнтувався на першу групу, відстою
вав її інтереси. Він не заперечував проти того, щоб козаки еолоділи 
млинами, хуторами, навіть селами; так, він повернув дітяхМ полковника 
Миньківського батьківські маєтності, дозволяв козакам купувати землі, 
залишені шляхтою, сам надавав козакам двори, будинки та ін .5.

Інакше Хмельницький ставився до великого панського, магнатського 
землеволодіння. Як під час війни, так і після возз’єднання України з 
Росією він не раз виступав проти відновлення магнатських маєтностей. 
Збагачена козацька старшина бажала зайняти на Україні місце поль
ських панів, насамперед взяти в свої руки панські латифундії. Окремі 
старшини, обминаючи гетьмана, зверталися прямо до російського уряду, 
випрошуючи собі відразу по кілька маєтностей на Україні. Хмельницький 
ставився негативно до таких заходів старшини, розуміючи, яку реакцію

1 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (далі — Акты ЮЗР), 
т. X, стор. 225.

2 Т а м  ж е, сггор. 225, 450.
0 I. П. К р и п ’я к е в и ч ,  Богдан Хмельницький, Вид-во АН УРСР, К., 1954, 

стслр. 72, 92.
4 «Памятники Киевской комиссии для разбора древних актов (далі — «Памят

ники»...), т. I, К., 1898, № 27, 29.
5 К р и п’я к е в и ч, Богдан Хмельницький, стор.276—278.
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викликало б в масах козацтва і селянства відновлення великопанського 
землеволодіння.

Шляхту Хмельницький вважав ворогом українського народу і особ
ливо вороже ставився до магнатів, «которих ест много королями в землі 
нашой» «які з гордості своєї хотіли нас викоренити» 2. У своїх розмо
вах з польськими послами в Переяславі в 1649 р. Хмельницький заявив: 
«Ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: сидіть і мовчіть, ляхи. Ду- 
ків і князів туди загоню, а будуть і за Віслою кричати, знайду я їх там 
напевно. Не залишиться тут нога жодного князя і шляхетки на Україні, 
а схоче котрий з нами хліб їсти, хай буде послушний Запорозькому вій
ську...» 3. Подібних поглядів Хмельницький додержувався і пізніше, не 
дозволяючи таким магнатам, як Потоцький, Калиновський, Вишневе- 
цький, повертатися до своїх маетностей. І тільки внаслідок важких не
вдач 1651 р. і Білоцерківського миру Хмельницький погодився допустити 
панських адміністраторів на Лівобережжя. Проте народне повстання 
1652 р. знову змусило цих панів тікати з України. Дрібній і середній 
шляхті Хмельницький дозволяв володіти її землею з умовою, що вона 
поступить на військову службу.

Ставлення Хмельницького до шляхти і магнатів змінилося в останні 
роки його гетьманства. Українські пани, напевно, склали якусь спільну 
заяву вірності Запорозькому війську, і, відповідаючи на неї, Хмельниць
кий заявив: «Поневаж бог всемогучий наклонил шляхту до Войска Запо
рожского, ми их ласкаве принявши, их маетностей і грунтов власних 
уживать, яко здавна уживали, позволилисмо» 4. Хмельницький в той 
час повертав землі навіть панам, які мали по десять і більше сіл, і почав 
прихильно ставитись до магнатів. На території, зайнятій Запорозьким 
військом, у Білорусії він залишив непорушними маєтності магната Сте
фана Четвертинського, княгині Олени Радзівілл, Богуслава Радз-івілла. 
Окремою грамотою, складеною особливо урочисто, Хмельницький підтвер
див маєтності і права шляхти Пінського повіту, яка піддалася під зверх
ність Запорозького війська5.

Вияснити основні причини в зміні політики Богдана Хмельницького 
по відношенню до шляхти поки що важко. Найбільш правдоподібно те, 
що тут основну роль відігравали політичні плани Богдана, який в той 
час провадив широкі заходи в справі приєднання Західної України і ча
стини Білорусії до України. Щоб не піднімати проти себе місцевих феода
лів, він зм’якшував своє ставлення до шляхти. Але, без сумніву, позна
чався тут також вплив групи Виговського, яка спиралася на шляхетсько- 
феодальні елементи і намагалася підняти їх роль на Україні.

Крім козацтва і шляхти, окрему соціальну групу становили міщани. 
Хмельницький формально не порушував давніх прав міст, допомагав їм 
добути підтвердження міських привілеїв, захищав міста від самовлад
ності військових частин. Одночасно з цим він не забороняв того, щоб ча
стина міського населення переходила до Запорозького війська, а в мі
стах виникали козацькі сотні. Проте не завжди він виступав проти ко
заків, які забирали від міщан землю, захоплювали в свої руки монополь
ні міські промисли, намагалися зайняти в містах панівне становище. 
Особливо це стосується козацької старшини. В багатьох менших містах

1 «Воссоединение Украины с Россией», Документы и материалы в трех томах, 
т. II, М., 1953, стор. 32—33.

«Лист султану Мугамеду від 27 листопада 1651 р.» (неопублікований).
3 «Памятники...», т. I, стор. 321.
4 Универсал К. Грязной, 23 июня 1657 г., Генеральное следствие о маетностях 

Черниговского полка, № 138.
(г, « «Z. dzjeów Ukrainy», Краків, 1912, стор. 561—562; Акты ЮЗР, т. III,  № 378,
«Археографический сборник», т. VII, № 81; «Памятники...», т. III, № 43.
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і містечках все управління перейшло до рук козацької старшини. Тут 
міська адміністрація відігравала другорядну роль. Не маємо конкрет
них висловів Хмельницького з цього питання, але ясно, що, визначаю
чи в усьому пріоритет Війська Запорозького, гетьман схвалював також 
посилення козацького впливу в містах.

Окремою групою суспільства вважалося православне духовенство. 
Під владою шляхетської Польщі православна церква зазнавала жорсто
кого переслідування, а тому значна частина духовенства, особливо ниж
чого, брала активну участь у визвольній війні. Хмельницький взяв право
славну церкву під особливу опіку: «Поневаж всемогучою своєю рукою 
десною бог і створитель неба і землі сподобив мні неприятелей і гоните- 
лей всходной православной церкви, ляхов, з Украини в Польшу далеко 
прогнати, старанє маю пильноє около благоліпія церквій божих і монасти- 
рев для розмноження хвали божой...» *,— заявляв він в одному з своїх 
універсалів. Гетьман надав монастирям і церквам багато маєтностей, 
особливо з числа тих, які раніше належали католицьким монастирям.

Згадані чотири групи, або стани,— козаки, шляхта, міщани, духовен
ство — становили за тогочасними поглядами суспільство країни. Кожна 
група мала свої права і привілеї та виконувала їй визначені обов’язки.

Поза цими привілейованими групами залишалася більшість населен
ня — маси селянства та незаможне населення міст. У тогочасній суспіль
ній термінології вони звалися «черню», «поспільством». Ці маси ніколи 
не погоджувалися з своїм безправ’ям, а у визвольній війні піднялися проти 
експлуататорів незалежно від своєї релігійної чи національної прина
лежності.

Політика Хмельницького в його ставленні до селянства і незаможного 
населення міст не завжди йшла одним шляхом. В Хмельницькому боро
лися дві тенденції: з одного боку, він обурювався проти знущань інозем
них загарбників над населенням і співчував поневоленим, а з другого,— 
він як представник експлуататорських класів діяв так, як йому підказував 
його класовий інстинкт, його інтереси.

Хмельницький називав себе «худопахолком», був близький з рядо
вими козаками, знав їх недолю і співчував їм. Характерне, наприклад, 
його оповідання про знущання польських полковників над «убогими» коза
ками, які «своїми плечима» мусять возити панам пограбовану ними сте
пову здобич2. Пригноблення незаможних козаків Хмельницький вважав 
рівнозначним посяганню на поневолення всього Запорозького війська.

Коли почалася визвольна війна і селяни спільно з козаками повстали 
проти шляхти, Хмельницький ще тісніше зв’язався з народними масами. 
Він рішуче заступався за селян, учасників визвольної боротьби, з яких 
польські пани по-варварському знущалися. Гетьман виступав проти Виш- 
невецького, який «не по-християнськи і не по-рицарськи над народом 
нашим християнським, невинними душами, жорстоке тиранство вчинив»; 
так само засуджував князя Януша Радзівілла, що «людей невинних, хри
стиян нашої віри наказував на палі вбивати і мордувати»3.

Хмельницький високо оцінював роль народних мас, «черні» у ви
звольній війні, розуміючи, що тільки при допомозі селянства можна було 
здобути перемогу над шляхетськими арміями. Питання союзу козацтва з 
селянством Хмельницький обмірковував глибоко, підкреслюючи його зна
чення. Він розумів, що козацько-селянські війни раніше закінчувалися 
невдало через те, що польським панам вдалося відірвати козацтво від

1 Універсал Богоявленському Братському монастирю, Акты, относящиеся к исто
рии Западной России, т. V, № 28.

2 J. M i c h a ł o w s k i ,  Księga pamiętnicza, Краків, 1864, № 40.
8 «Пам'ятники...», т. І, № 46; «Z dziejów Ukrainy. стор. 418.
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народних мас. У листі до шляхти під Замостям 1648 р. він писав: «Зле 
було з нами, що ви перше обманули нас, тобто старшину Запорозького 
війська, своїми подарунками, щоб ми відлучилися від черні; і ми на ваші 
слова це зробили; але зараз ми разом, і чей же не допоможе вам бог 
більше по нас їздити» 1. В розмовах з польськими послами у Переяславі 
1649 р. Хмельницький так висловився про перспективи війни з Польщею: 
«Поможе мені вся чернь, по Люблін, по Краків, від якої я не відступаю 
і не відступлю, бо це права рука наша,— щоб ви, розбивши селян, не уда
рили на козаків» 2.

Це були не випадкові висловлення гетьмана, а справжня політична 
програма — ствердження необхідності союзу козацтва з селянством. В цьо
му виявилася політична далекоглядність Хмельницького. Саме цей союз 
дав можливість вести шестирічну визвольну війну і здійснити возз’єднання 
України з Росією.

В ході війни величезна маса селянства ввійшла до складу Запорозь
кого війська. Хто тільки міг держати зброю в руках, той йшов до війська. 
За даними перепису 1654 р., половина населення Наддніпрянщини вважа
лася козаками. Хто ввійшов до Запорозького війська, того козаки «до 
вільностей своїх приймали»,— він одержував землю, звільнявся від різних 
повинностей, підлягав козацькій владі і козацькому судові. Хмельницький 
взяв під свою опіку селян, які були включені до військового реєстру, але 
перебували поза козацькою територією (за договором з Польщею, їм за
безпечувався вільний вихід з майном) 3. Хмельницький намагався також 
уберегти від панської помсти і знущання селян, які брали участь у визволь
ній війні, але знову опинилися під шляхетською владою. В універсалі 
від 12 грудня 1648 р., повідомляючи шляхту про перемир’я, Хмельницький 
заявив: «Вимагаємо, щоб ваша милость вже також... не задумували ніякої 
злоби, ані до своїх підданих, ані до нашої руської релігії... А якщо мав би 
який упертий і злобний вдатися до пролиття нашої християнської крови 
або до мордування убогих людей,— коли до нас дійшла б така відомість, 
той сам розірве спокій і мир» 4. У записці до короля, написаній у листо
паді 1650 р., Хмельницький заявляв: «Це також до ушей вашої королів
ської милості передаємо, що руський народ зазнає великих переслідувань 
від панів як духовних, так і світських. Низько просимо, щоб не чинили 
ніякої помсти»5. В 1652 р. Хмельницький знову повідомляв короля, що 
польське військо «не тільки селянам, але й реєстровим по-давньому до
шкуляє — тим дає причину до бунтів» 6.

Хмельницький співчував масам селянства і козацтва, які внаслідок 
Білоцерківського миру попали під владу польської шляхти. В універсалі 
від 24 березня 1652 р. він відзначав, що на протязі довгого часу «майже 
кожний чоловік на всій Україні користувався вільностями, і трудно буде 
йому про це забути, що був паном над своїм паном і на війні велів панові 
рівнятися з собою» та що тепер знову йти у підданство йому «не при
стоїть» 7.

Хмельницький розумів, що без задоволення прагнень селянства не
можливо зберегти козацько-селянський союз і що незадоволені селяни 
можуть повернутися проти козацтва й проти самого гетьмана. «А хоч я

1 «Жерела до історії України-Русі», т. VI, стор. 132—133. 
f . 2 «Памятники...», т. І, стор. 320—321.

8 A. G r a b o w s k i ,  Ojczyste spominki..., т. II, Kraków Nakt. Т. Cypcera,1845,
стор. 120— 122.

4 «Дополнения к Актам историческим, относящимся к истории России, СПБ,
1848, стор. 187—-188.

6 J. M i c h a ł o w s k i ,  Ksęga pamiętnicza, стор. 595.
8 Лист Яну Казіміру від 25 лютого 1652 р. Матеріали, надіслані з архівів 

Польської Народної Республіки.
7 A. G r a b o w s k i ,  Ojczyste spom inki..., т. II, стор. 131— 132.
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відступлю від черні, не припущу її до себе і не дозволю сваволі, боюся, 
щоб іншого гетьмана не обрали, а потім з татарами накладати не схоті
ли»,— писав він в одному з своїх листів 1. Будучи представником паную
чого класу, Богдан Хмельницький умів, проте, підніматися над вузько- 
класовими інтересами до усвідомлення загальнонародних, загальнодер
жавних інтересів.

Заходи Хмельницького, спрямовані на поліпшення становища селян
ства, зустрічали опір козацької старшини, шляхти, вищого духовенства — 
всіх тих груп, господарство яких грунтувалося на праці «підданих». Адам 
Кисіль, виступаючи від імені шляхти, вимагав, щоб гетьман розірвав 
союз з селянством і відновив давні порядки, коли «мужики орали, а ко
заки воювали» 2. Прихильники таких поглядів були й серед козацької 
старшини. Ще літом 1649 р. один з козацьких полковників Головацький 
заявляв селянам, які перебували у війську, що «вже досить їм воювати 
з панами, пора і гречку сіяти» 3.

Виходячи з загальнополітичних міркувань, з необхідності об’єднати 
всі соціальні групи до боротьби проти шляхетської Польщі, Хмельницький 
намагався не загострювати цих суперечностей, а зм’якшувати їх. Він за
кликав панів «простим людям занадто не докучати», лагідно поводитися 
з селянами. Насамперед мова йшла про те, щоб пани не вимагали від 
«підданих» панщизняних робіт, а повинності переводили на чинші. Такий 
засіб був досить поширений 4. Проте це були тільки паліативи, що діяли 
короткий час і не могли стримати посилення феодального гніту та при
пинити класову боротьбу. Збереглося багато універсалів Хмельницького, 
в яких він, надаючи маєтності православним монастирям та шляхті, нака
зував селянам, щоб «послушними були і роботи всякіє отправляли». В 
цьому Хмельницький ішов по лінії захисту інтересів феодального класу.

Визволення українського народу з-під іноземного гніту Хмельницький 
вважав основною метою війни. В одному з своїх листів він писав: «Бачу, 
що це сама божа воля, щоб руський народ став вільним від польської 
неволі»5. Вже в перші місяці війни виникли чутки про те, що Хмельниць
кий має намір заснувати «вільне козацьке князівство», «незалежну і від
окремлену державу», «руську монархію». Про свої державні плани Хмель
ницький сам висловився перед польськими послами в Переяславі в 1649 р. 
так: «Правда це, що л.. мала і незначна людина, але бог дав мені, що я 
е одновладцем і самодержцем руським... Я вже доказав, про що ніколи 
не думав, далі докажу, що задумав. Виб’ю з лядської неволі ввесь ру
ський народ, а що перше я воював за-шкоду і кривду свою, тепер буду 
воювати за нашу православну віру... За кордон на війну не піду, на турків 
і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі і Волині, до
сить вигоди, достатку і пожитку в землі і князівстві своєму, по Львів, 
Холм і Галич»6.

Хмельницький багато разів повторював заяву про необхідність визво
лення України з-під гніту Польщі і про об’єднання всіх українських зе
мель. Російським послам він заявив, що Запорозьке військо не складало 
присяги новому королю «и мы волею божиею тем от них стали свободны». 
Говорив він і про територію України «по тем границам, как владели благо
честивые великие князи» 7 в давні часи.

Державна територія поширювалася в міру того, як козацьке військо

1 Лист Яну Казіміру від 25 лютого 1652 р.
2 «Памятники...», т. І, стор. 320.
3 A. G r a b o w s k i ,  Ojczyste spominki-.., т. II, стор. 58.
4 I. П. К р и п ’ я к е в и ч ,  Богдан Хмельницький, стор. 329, 332—333.
5 Лист султану Мугамеду від 27 листопада 1651 р.
6 I. П. К р и п ’ я к е в и ч ,  Богдан Хмельницький, стор. 335—337.
7 «Воссоединение Украины с Россией», т. II, стор. 152, 154.
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посувалося вперед. «Що нам бог допоміг України своєї руської заїхати, 
при тому стою»,— заявив гетьман під Львовом в 1655 р . А. Де тільки за
кріплялося Запорозьке військо, там зараз же організовувалося нове ко
зацьке управління.

На Україні виникла державність, в якій провідна роль належала 
козацькому стану, у ній продовжувались традиції соціально-політичного 
ладу, який існував на Запорожжі. Хмельницький, як гетьман Запорозько
го війська, повністю визнавав цей лад і бажав зберегти «права і віль
ності наші військові, як від віків бувало у Запорозькому війську, що 
своїми правами судилися і вільності мали в добрах і судах» 2. Але в но
вих обставинах ці традиції зазнавали відповідних змін.

За давніми традиціями влада на Січі належала всьому війську і орга
ном війська була «повна» рада, яка обирала старшину і розв’язувала 
головні справи. Хмельницький, шануючи ці звичаї, у перші місяці війни 
скликав загальнонародну раду, в якій брали участь тисячі козаків. Але 
така багатолюдна рада не могла приймати одностайних рішень, і притому 
на ній часто виступала опозиція проти старшини. Тому далі гетьман все 
рідше збирав народні ради, а всі важливі питання передавав на розгляд 
старшинської ради, яка була виразником класових інтересів заможного 
козацтва. Хмельницький визнавав значення цієї ради і не раз завляв, 
що без полковників не може розв’язувати справ.

Але під час безперервної війни багато питань доводилося вирішувати 
невідкладно, і це робив сам гетьман як полководець всього війська і го
лова виконавчої влади. В його руках зосереджувалась велика сила, а 
особистий авторитет і твердість давали підстави іноземцям називати Бог
дана Хмельницького «справжнім государем» 3.

Богдан Хмельницький був прихильником сильної влади і розумів, 
що держава може розвиватися успішно тільки при високому авторитеті 
влади. Було це однією з причин його симпатії до Російської централізова^ 
ної держави. Причину занепаду Польщі він вбачав у слабості влади коро" 
ля, а тому в листах до Яна Казіміра підкреслював, що польські королі 
перебували в неволі у магнатів, і закликав його, щоб «більше тих побічних 
короликів не було» і щоб король «став самодержцем, як інші королі» 4.

Як поборник міцної державної влади, Хмельницький виступав проти 
надто широких прагнень окремих станів, намагався підпорядкувати їх 
одному державному апарату. Так, незважаючи на привілей, який шляхта 
одержала внаслідок переговорів у Москві в 1654 р., він не дозволив шляхті 
збиратися на сеймики і заборонив відновлювати шляхетські суди. Хоч 
містам було залишено самоврядування і всякі «вільності», та вони фак
тично перебували під контролем полковників і не могли без дозволу геть
мана вести переговорів з російським урядом. Православна церква набула 
широких прав, але Хмельницький не дозволяв духовенству вести свою 
окрему політику. Київському митрополитові Косову він заявив: «Ти, отче 
м.итрополите, якщо в доручених нами справах не. будеш стояти проти 
ляхів і якщо задумав би інакше нашу раду перемінити і що нове дозво
лити понад нашу волю,— то напевно будеш у Дніпрі» 5. Вимогам держави 
мусила підкорятися навіть старшина Запорозького війська. Незважаючи 
на свої «вільності», вона повинна була платити деякі податки (наприклад,

1 Львівський філіал Центрального державного історичного архіву УРСР, ф. 132, 
спр. 11.

2 Акты ЮЗР, т. X, стор. 446.
* Н. М о л ч а н о в с к и й ,  Донесение венецианца Альберто Вимина о козаках и 

Б. Хмельшодкоїм (1656 г.), «Киевская старина», кн. І, 1900, стор. 75.
* «Памятники...», т. І, № 27, 92; Zv. Rawita — Gawroński, Sprawy i rzeczy 

ukraińskie, Львів, 1914, стор. 98—100.
5 I. П. К р и п ’ я к е в и ч ,  Богдан Хмельницький, стор. З78.
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показанщину від винокурень). Втратила своє давнє провідне становище 
і Запорозька Січ: вона перетворилася в один із звичайних прикордонних 
укріплених пунктів під управлінням кошового отамана, якого призначав 
гетьман. Хмельницький, згідно з запорозькими звичаями, визнавав для 
кожного право вільного приходу і відходу з України. Проте він рішуче 
заперечував проти масових переселень козаків і селян за кордон, розу
міючи, що така еміграція в самому корені підривала б силу країни.

Хмельницький звертав велику увагу на організацію війська, вважаючи 
військові сили найкращим захистом держави. «Не маю я багатої держави, 
як інші, угорський і мунтянський (князі),— маю тільки воєнний люд»,— 
говорив він. Основою української армії стали козацькі полки. За їх 
зразком було реорганізовано народні загони, що виникли в ході війни. 
Військова служба була зв’язана з землею і козацькими «вільностями»: 
хто не виконував військових обов’язків, той втрачав козацькі права. «Но
вих козачків» з монастирського села Підгірці на Київщині гетьман виклю
чив з війська за те, що вони не взяли участі у визвольній боротьбі1.

Сільське господарство відривало козаків від військової справи, а тому 
поряд з полками Зопорозького війська створювалися окремі наймані час
тини, які були в постійній бойовій готовності. Та одночасно виникнення 
таких частин було свідченням перетворення армії в апарат насильства 
в руках панівного класу.

Не збереглися вислови Хмельницького про принципи організації дер
жавних фінансів. Але різні дані показують, що, як це було природним 
у країні з феодальним ладом, головний тягар податків лежав на плечах 
«посполитих», тобто селян і міщан. Проте, бажаючи зберегти прихиль
ність народних мас, Хмельницький дбав про те, щоб не обтяжувати їх 
надмірно, і забезпечував військовий скарб доходами від продажу маєт- 
ностей, залишених шляхтою, від оренд, мит та ін. Така система виправ
довувала себе в той час, і військовий скарб мав необхідні кошти.

Хмельницький був глибоким знавцем польсько-українських відносин 
того часу. Шляхетсько-польську політику на Україні він мав можливість 
спостерігати власними очима, причому сам став жертвою сваволі поль
ських ̂ магнатів. Як представник козацької старшини він ще до 1648 р. 
познайомився з політичними діячами Речі Посполитої під час різних 
воєнних нарад з королем і магнатами у Варшаві. Хмельницький прийшов 
до переконання про неможливість порозумітися з польсько-шляхетським 
урядом. Він бачив слабість королівської влади, при якій «кожний пац 
вважає себе королем», анархію шляхти, чванливість магнатів, брехливість 
і зрадництво польських політиків. «Справді, я інакше собі і полякам бажав 
і обіцяв, але коли бачу такі гордощі і часті погрози, мушу шукати 
таких засобів, які могли б мене спасти»,— заявляв Хмельницький, в од
ному з своїх листів 2.

Відомо, що визвольна війна українського народу, ім’я Богдана Хмель
ницького користувалися великою популярністю серед польського народу.
І коли гетьман в своїх листах говорив про Польщу та її ворожі дії, то 
розумів під цим шляхту і магнатів.

Хмельницький поставив собі першочерговим завданням визволити 
український народ з-під гніту шляхетської Польщі і на цю мету спряму
вав усі військові і дипломатичні заходи. Так, він уклав союз з Кри
мом, щоб мати військову допомогу і забезпечений мир на південному 
кордоні; зв’язався з Молдавією, щоб не дозволити шляхетській Польщі 
влаштувати там свій плацдарм; докладав багато зусиль для створення

1 «Історія України в документах і матеріалах», т. III, Вид-во АН УРСР, К-, 1941, 
№ 124.

2 A. G r a b o w s k i ,  Ojczyste spominki,,.* П, стор. 129,
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українсько-семиградського союзу, щоб схилити Юрія Ракоці до воєнного 
виступу проти Польщі; намагався ввійти у тісний союз з Швецією, щоб 
завдати остаточного удару Речі Посполитій; з Туреччиною вів переговори, 
щоб схилити султана до війни проти Польщі. Проте основні свої зусилля 
Хмельницький повернув у напрямі Росії, бо в ній бачив ту справжню силу, 
яка могла забезпечити перемогу над шляхетською Польщею.

У відносинах з Російською державою Хмельницький здійснював віко
вічні прагнення всього українського народу. У своєму ставленні до Росії 
він виявив незвичайну далекозорість, рішучість і енергію. З Росією він 
був ознайомлений краще, ніж будь-хто на Україні. Навіть з випадкових 
даних, що дійшли до нас, видно, що він постійно збирав інформації про 
російські справи. Хмельницький не тільки цікавився історією, але й уміло 
використовував історичні традиції у відносинах з російським урядом. Був 
він обізнаний з подіями в Росії, які відбувалися в XVII ст., дуже цікавився 
організацією російської армії. Немає сумніву в тому, що він зустрічався 
з людьми, які бували в Москві,— з купцями, духовенством, діячами куль
тури. Напевно, Хмельницький знав про зносини керівників повстання 
1637— 1638 рр. з російським урядом. Є дані, що сам Хмельницький при 
невідомих нам обставинах ще до повстання 1648 р. зв’язувався з Росією1.

Всі дані, зібрані з різних джерел, Хмельницький використав для 
однієї мети — для возз’єднання України з Росією. Це питання порушували 
раніше також і інші політичні діячі України, але Хмельницький перший 
поставив його як основну мету української політики і на здійснення її 
спрямував усю свою величезну енергію. Щоб здійснити возз’єднання, необ
хідно було насамперед умовити російський уряд вступити у війну з Поль
щею. Справа спочатку здавалася безнадійною, бо між Росією і Поль
щею був складений «вічний мир». Але Хмельницький був так глибоко 
переконаний у правильності своїх планів, так наполегливо їх пропагував, 
стільки знаходив аргументів, стільки людей залучив до здійснення цього 
важливого завдання,— що, нарешті, російський уряд прискорив розв’я 
зання цього питання.

Здійснивши на Переяславській раді возз’єднання, Хмельницький за
лишився йому вірний до кінця своєї діяльності. В заяві до шведського 
короля 1655 р. він стверджував: «Ми одержали від них (росіян) велику 
допомогу, коли мали багато ворогів — поляків, татар, молдаван, волохів, 
трансільванців і турків,— тому союз з ними виявився дуже корисний»2.

В заяві Юрію Ракоці від 29 липня 1656 р. Хмельницький застерігав, 
що готовий скласти договір з Трансільванією, але «не без користі його 
царської величності» 3. В листі гетьману Литовського князівства Павлу 
Сапєзі від 24 квітня 1657 р. Хмельницький заявив, що про польські про
позиції він може домовлятися тільки після попередньої згоди царя: «Як 
у всіх справах його повідомляємо, шукаючи взаємної поради, так і в цьо
му не можна ухилятися, щоб його не сповістити, питаючись, які його 
наміри» 4. Такі заяви Хмельницького, зроблені представникам іноземних 
держав, свідчать про те, як твердо він захищав дружбу з Росією.

Зрештою, Хмельницький був прихильником мирних зв’язків з усіма 
державами: «Нам не годиться відганяти від себе тих, що до нас здавна 
з своєю приязню прихиляються, а навпаки, треба таких шукати» 5. «Нам 
ліпше буде, коли тут менше буде неприятелів» 6,— твердив він.

1 І. П. К р и п ’ я к е в и ч ,  Богдан Хмельницький, стор. 84—85.
2 Архив Юго-Западной Росии (далі — Архив ЮЗР), ч. III, т. б, стор. 88.
3 S z і 1 a g у і s, Transylwania et bellum boreo-orientale, т. II, стор. 107—109.
4 «Киевская старина», 1885, січень, стор. 196— 198.
5 Центральний державний архів древніх актів (далі — ЦДАДА), Сибирский при* 

каз, стовп, 1564, арк. 5—8.
в Архив ЮЗР, ч. III, т. 4, стор. 814—816.
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Переглядаючи висловлення Богдана Хмельницького з соціально-гк> 
літичних питань, необхідно відзначити велику різнорідність цих питань. 
Високе становище гетьмана Війська Запорозького і керівника держави 
ставило перед ним найважливіші проблеми життя України, які він мусив 
розв’язувати. Треба було мати великий життєвий досвід, широкий круго
зір, сміливість думки, щоб охопити такі різноманітні справи.

Аналіз окремих висловлювань Хмельницького показує джерела, з 
яких він черпав відповіді на основні соціально-політичні питання. Його 
погляди в значній своїй частині виходили з прагнень народних мас. Палкі, 
сповнені ненависті -слова Богдана, спрямовані проти польсько-шляхет- 
ського гніту,— це ті самі заяви, з якими виступали учасники визвольної 
війни. Так, подільські опришки заявили, що взялися за зброю «самі доб
ровільно, з ненависті до неволі і не можучи стерпіти польського пануван
ня». Козак Федина з Рашкова заявив: «Перше язики людські назад обер
нуться, ніж ляхи над нами будуть панувати» ^

Заклик до захисту «вільностей», який проголосив Хмельницький, буь 
співзвучний з визвольними прагненнями різних груп населення. За свої 
вільності вели боротьбу запорозькі козаки, міські жителі і духовенство. 
Селяни також вимагали вільностей для себе. Кожна група розуміла «віль
ності» по-своєму, але заклик Богдана єднав усіх до спільного виступу 
проти іноземного гніту, що був великим гальмом у розвитку Україну.

Національний гніт польських загарбників на Україні викликав у н а 
родних мас гострий протест. Зовні ця боротьба набула, релігійного харак
теру. «Виступ політичного протесту під релігійною оболонкою,— писав 
В. І. Ленін,— є явище, властиве всім народам, на певній стадії їх роз
витку...» 2. Заклик боротьби «за віру», який висував Хмельницький, був 
зрозумілим для різних станів.

Хмельницький засуджував жорстокість шляхетських військ, які вели 
війну «не по-рицарському», і в цьому він висловлював погляди запорозьких 
козаків, які звали себе рицарством: «Ми тепер не прості, але ми є рицарі 
Запорозького війська» 3.

Знання історії Хмельницький здобув, мабуть, від київських учених, 
таких, як Феодосій Сафонович та Інокентій Гізель, що в той час почали 
вивчення стародавніх літописів.

В цілому світогляд Богдана Хмельницького був тісно зв’язаний з 
поглядами, які або виникали стихійно в народних масах, або розроб
лювалися освіченими людьми того часу. Але для Хмельницького харак
терним є те, що ці різнорідні погляди викристалізувались у ньому в 
одну суцільну систему.

Коли Богдан Хмельницький очолив визвольну боротьбу українського'" 
народу, він був уже літньою людиною, пройшов складний життєвий шлях. 
У ході визвольної війни, серед важких переживань багато положень було 
глибоко продумано ним і перевірено на досвіді. Саме життя підказувало 
шляхи їх розв’язання. . З різних питань Хмельницький висловлювався 
не один раз, часто їх обмірковував і обговорював у своєму оточенні, при
слухаючись до поглядів різних груп українського народу.

Існування української народності в XVI—XVII ст. £  незаперечним 
фактом^Прогресивним є процес національного самопізнання українського 
народу, його боротьба за свої права. Ці явища і стремління народу поси- 
лш ш с^'хбяГ визвольно і війни 1648— 1654 рр. Різні сучасники відзначали 
національно-визвольний характер цієї війни, який добре розумів і Богдан 
Хмельницький.

1 І. П. К р и п ’я к е в и ч, Богдан Хмельницький, стор. 199.
2 В. І. Л е н і н ,  Твори, т. 4, стор. 216.
3 ЦДАДА, Польские дела, 1653, стовп. І, стор. 134. Лист сотника Пилипа Уманця.
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В своїх листах і промовах Хмельницький постійно говорив про виз
вольну боротьбу всього українського народу (за тогочасним виразом 
«руського народу»). В листі до польського короля 1649 р. він писав про 
«неволю, якої зазнає народ наш руський, гірше турецької»; у своїх промо
вах перед польськими послами в Переяславі того ж року заявляв: «Виб’ю
з лядської неволі весь руський народ»; в 1650 р. вимагав, щоб усі цер
ковні землі «були передані народові руському православному»; в 1651 р. 
висловлював прагнення, «щоб руський народ став вільний від польської 
неволі» та ін. 1и Це вперше в історії України політичний діяч заговорив 
про український' народ як одне ціле і про необхідність його визволення 

' Від Іноземного ярма.
Бурхливі воєнні події сколихнули все інаселення України — -від кор

дону Російської держави до Карпат. Постійні пересування народних армій 
сприяли переміщуванню населення: лівобережці доходили до Галичини 
і Холмщини, галичани оселювалися на Запорожжі і за Дніпром. Зростали 
економічні зв’язки між різними районами України, складався один націо
нальний ринок. Створювалася єдина загальнонаціональна українська 
мова. Яскраво виявлялися риси оригінальної народної культури — в архі
тектурі, образотворчому мистецтві, одязі, пісні. Іноземці, які перебували 
на Україні, такі, як сірієць Павло Алепський або венеціанець Віміна, 
звертали увагу на значні культурні зрушення в країні, що тільки-но ви
зволилася з неволі.

Очолюючи визвольну війну, Хмельницький краще, ніж будь-хто з його 
сучасників, спостерігав і розумів великі зміни, що відбувалися на Україні. 
Він підкреслював велич перемоги українського народу над польською 
шляхтою і вірив, що «Русь буде панувати дуже скоро» 2. Він порушив 
справу з’єднання^^бсїєТ території українського народу, доводив «права на 
всю стару Україну, або Русь, де грецька віра існувала і мова ще існує» 3. 

г Хмельницький перший впровадив до офіціальних документів нову народну 
/  назву— Україна 4. Ніхто до цього переконливіше не захищав необхідності 
і ~ російсько-української дружби. Прагнення, що стихійно виникали в широ- 
V ких масах, Хмельницький умів передавати в доступній, завершеній формі. 
' Видатна особа тим і велика, що вона не відривається від народу, 

живе його основними інтересами, весь свій талант, свої уміння і енергію 
віддає народові. Великі люди варті чогось лише тоді, коли вони розуміють 
умови життя мас, знають, як їх можна змінити на краще. Такі діячі кори
стуються заслуженим авторитетом і повагокисеред народу.

Народні маси з надзвичайним довір’ям і любов’ю ставилися до Бог
дана Хмельницького. З оцінкою; яку давали сучасники його діям і ролі 
у визвольній війні, не можуть не рахуватися історики.

Російський посол Унковський в 1649 р. у своєму статейному списку 
зазначав, що всі жителі України «во всем полагаютца на гетмана, а гово
рят: господь бог дал нам ныне християнской вере оборонителя и от про
клятой веры свободителя гетмана Богдана Хмельницкого: как ево воля 
на такое дело будет, а они от него отставать не будут» 5. Альбрехт Радзі- 
вілл у своїх записках відзначав у 1650 р., що Хмельницький «має всіх 
русинів в такому послусі, що все готові зробити на один його рух» 6. Під

1 «Памятники...», т. I, № 66, 68; «Z.^dziejów Ukrainy», стор. 543—545; Лист 
султану Мугамеду вщ 27 липня 1651 р.

2 «Памятники...», т. I, стор. 319.
3 Архив ЮЗР, ч. III, т. 6, стор. 92—94.
4 «Памятники,..», т. II, № 22; Акты ЮЗР, т. X, стор. 562; т. XI, стор. 715, 755

та iH . 1
6 «Воссоединение Украины с Россией», т. II, стор. 160.
6 «Воссоединение Украины с Россией», т. I, стор. 252.
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час походу на Берестечко військо на раді заявило: «Пане гетьмане, бог 
і військо так хоче, щоб ми ніяким способом з королем не складали угоди. 
На це ми відважилися і на те сюди прийшли, що хоч би орда нас покинула, 
то ми при достоїнстві твоїм всі готові загинути, і або всі поляжемо, або 
ляхів знищимо» К Під Білою Церквою в 1651 р. козаки, побоюючись зрад
ливої шляхти, не хотіли пустити Хмельницького до польського табору 
на переговори; коли він вже сидів на коні, вони стримували коня за вуз
дечку, прохаючи: «Добродію наш, господарю наш, не їдь до ляхів». 
Коли ж польські пани заявляли готовність дати в заставу значних панів, 
козаки відповіли: «І триста Потоцьких та Собєських не варті добродія на
шого, пана гетьмана» 2.

Даючи в зв’язку з трьохсотріччям з дня смерті Богдана Хмельницько
го короткий аналіз його поглядів, виходимо з потреби об’єктивно відзна
чити заслуги людини, яка вважала себе «малою і незначною», але внесла 
свій великий вклад у визвольну боротьбу українського народу.

1 «Воссоединение Украины с Россией», т. II, стар. 72.
2 Д і а р і й, 8 вересня — 14 жовтня 1651 р. Збірник матеріалів з польських архівів, 

підготовлений до друку Інститутом історії АН УРСР.


