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Українська наукова історіографія, присвячена діяльності Богдана 
Хмельницького, зародилася в ХІХ ст. Її фундаторами були М. Кос-
томаров, представники Київської історичної документальної школи, що 
отримала назву народницької. З другої половини ХХ ст. об’єктивну 
інформацію про Б. Хмельницького подають і польські історики. 
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«...Історіографія часів барока ще належить до гарної літератури», – 

писав Дмитро Іванович Чижевський [52, с. 313]. Козацькі літописи, які 
постали у XVIII ст. як звеличення революції Богдана Хмельницького 1648 
року, мають велике значення для історії походження української 
національної свідомості у XVIII ст. Одначе вони не мають жодної 
цінності як історичне джерело. В часи Богдана Хмельницького як 
оригінальний жанр літописи не писалися і тому жодного не збереглося. 

Дмитро Іванович Чижевський про козацькі літописи пише як про 
твори українського бароко: «Літературну обрібку дістали кілька 
найславніших творів, що звуться літописами, але від типу літопису значно 
відхиляються. Перший з них є “Літопис” Самовидця (якого ім’я й досі з 
певністю встановити не вдалось). Він обіймає часи до 1702 р., але перша 
його обрібка постала певно десь після 1672 р. та доходила лише до 
1674 р.» [1, с. 314]. 
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Козацькі літописи [30] не є історичним джерелом тому, що вони є 
переробкою із витягів польських хроністів, авторів XVII ст., які ми маємо 
в оригіналі, зокрема S. Grądzki, J. Jerlicz, Jan Chryzostom, Pazek, або 
витвором фантазії, як, наприклад, найбільший за своїм обсягом козацький 
літопис Самійла Величка, в основу якого покладено щоденник секретаря 
Богдана Хмельницького Самійла Зорки. Одначе, як показали дослідження, 
Богдан Хмельницький ніколи такого секретаря не міг мати. Це доводить у 
своїй студії про «Псевдодіаріуш Самійла Зорки» Микола Петровський 
[34, с. 165–166]. Про те, що інформація Самійла Зорки є літературною 
вигадкою самого С. Величка, пише Михайло Грушевський: «Величко 
замість характеристики подав нібито надгробну промову, виголошену на 
похороні Хмельницького його секретарем Самійлом Зоркою – в дійсності 
зложену мабуть самим таки Величком (судячи з характеристичних 
подібностей і в змісті і в фразеольогії сеї промови з історичним викладом 
самого Величка...» [8, с. 1476–1477]. 

Справжню історіографію Богдана Хмельницького треба почати з 
істориків XIX ст., насамперед Миколи Костомарова. 

Українські історики від М. Костомарова до М. Грушевського були 
народниками, вірили у т. зв. примат народу і пропагували ідею, що 
інтелігенція, зокрема вищі верстви, повинна відцуратися від ненависних 
для них дворян й ідентифікувати себе із селянами, цебто народом. 
М. Костомаров був позашлюбним сином багатого російського поміщика, а 
його університетський товариш Володимир Антонович – позашлюбним 
сином польської поміщиці, тобто польським шляхтичем. В автобіографії, 
написаній у 1870 р., М. Костомаров (1817–1885) подав своє «вірую» таким 
способом, щоб під час виступу на кафедрі в лекціях висунути наперед 
народне життя в усіх його проявах. Тривале дослідження історії привело 
його до думки, що держава була радше випадковим наслідком завоювань, 
аніж наслідком належного вивчення географічних та етнографічних 
особливостей народного життя. Через те практично жодна держава не 
була моноетнічною; сильніша гнітила слабших, бажала підкорити або й 
асимілювати їх, вважала це своїм правом влади – освяченим давністю; 
дозволяла собі насильства, а будь-які спроби самовизначення з їхнього 
боку [слабших] вважала злочином. Проте життя розвивалось далі, і 
держави були тільки зовнішньою формою об’єднуючої поліційної влади... 
Руська (=Російська) держава складалася з частин, що раніше жили 
власним незалежним життям, і в подальшому життя окремих частин 
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держави характеризувалось відмінними змаганнями у спільному 
державному устрої. Знайти і виокремити всі особливості народного життя 
частин Руської держави було завданням моїх історичних студій [23]. 

М. Костомаров перейняв народницьку концепцію від французького 
історика епохи романтизму Огюстена Тьєррі (Augustin Thierry, 1795–1856) 
[67], який в 1820 році писав, що справжня історія – це історія не держави, 
а народу. 

Ідеалізація селянства як народу parexcellence зазнала поразки у 
процесі розвитку історичної науки. Саме ця народницька політична 
ідеологія і згубила історика у Костомарові. Як історик-джерелознавець 
М. Костомаров, без сумніву, має визначні здобутки. Однак його підхід до 
історичного дослідження хибував на надмірну ідеологічність, тому з його 
працями слід бути обережним. Микола Костомаров заслуговує на увагу 
перш за все тому, що він перший фаховий історик, який почав вивчати 
діяльність Богдана Хмельницького і його добу, зібрав величезний 
архівний матеріал, документи з «Актов Южной и Западной России» [2], 
переважно із Російського державного архіву давніх актів (РДАДА). 

У своїй тритомній фундаментальній праці «Богдан Хмельницький» 
М. І. Кос-томаров [24] у 1857 році вперше опублікував біографію Богдана 
Хмельницького на тлі епохи. Праця витримала чотири перевидання і 
протягом багатьох років була основним дослідженням з історії 
Хмельниччини. У ній М. І. Костомаров як правдивий народник зображує 
Богдана Хмельницького народним героєм, який бореться за свободу з 
Польщею. В центрі уваги автор поставив український народ, але не 
державу, яку намагався створити Б. Хмельницький. М. І. Костомаров 
дуже вірив у точність народної традиції, тому з-поміж інформації з 
народних пісень і тогочасних історичних документів він надавав перевагу 
народній традиції. 

Всупереч М. І. Костомарову Г. Ф. Карпов, історик Російської 
імперії, професор Московського університету, професійний архівіст 
(1838–1890), будував свої дослідження, у т. ч. про Хмельниччину, тільки 
на базі тогочасних джерел. Карпов піддав гострій критиці працю «Богдан 
Хмельницький» за те, що М. Костомаров виявив недбалість у роботі з 
документами, не розпізнавши, що одна частина документа зберігалася в 
Міністерстві закордонних справ у Центральному архіві давніх актів 
(ЦДАДА), а друга частина – в архіві Міністерства юстиції у Санкт-
Петербурзі. Саме відкриття цього єдиного зв’язку для повного розуміння 
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документів належить найвідомішому видавцеві джерел Г. Ф. Карпову. В 
цьому й полягає основна заслуга Г. Ф. Карпова: він відкрив основний 
метод археографії: знайти цілісність документів, вміти їх прочитати й 
видати. Разом з тим, Г. Ф. Карпов як редактор 10-го тому «Актовъ, 
относящихся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и 
изданные Археографической комиссиею», першим звернув увагу на 
проблему автентичності статей Богдана Хмельницького у своїй праці 
«Критическiй обзоръ разработки главныхъ русскихъ источниковъ, до 
исторiи Малороссiи относящихся...» [19], розпізнав автентичний 
документ, й через те, як і багато інших науковців, вважав «Статті 1659 
року» за автентичний текст т. зв. Переяславського договору 1654 р. 

Зокрема, такого самого погляду дотримувався і д-р П. М. Бу-
цинський [5] у праці «О Богдан  Хмельницкомъ». 

В. І. Щербина [54] у доповіді про статті Б. Хмельницького, 
виголошеній 7 ве-ресня 1921 р. на засіданні Комісії з вивчення історії 
західноруського та українського права при Всеукраїнській академії наук у 
Києві, підтвердив думку вищезгаданих авторів, що статті в редакції 
1659 р. є копією загублених статей договору 1654 р., копією автентичної 
редакції цього договору. Але це питання залишалося в науці не 
розв’язаним до появи монографії цього автора [35, с. 252–265]. 

Не маючи відповідної наукової підготовки, П. Куліш [29] 
критикував погляди М. Костомарова, різко засуджуючи повстання Б. Хме-
льницького і козацтво як антидержавницький і антикультурний елемент, 
який заважав польській колонізації України. У відповідь на працю 
П. Куліша «Отпаденіе Малороссіи отъ Польши (1340–1654)» Г. Ф. Карпов 
[18, с. 1–104] у 1890 році опублікував історико-критичне пояснення «В 
защиту Богдана Хмельницкого». Карпов захищає Б. Хмель-ницького за те, 
що він висунув ідею об’єднання з Росією, тобто, на думку український 
гетьман робив революцію 1648 р., щоб об’єднатися з Росією. Деякий час 
Г. Карпов був професором Харківського університету, де й обстоював цю 
імперську концепцію: «единая и неделимая Россия».  

Справедливій критиці піддав працю Костомарова «Богдан Хмель-
ницький» професор Михайло Максимович (1804–1873). Цікава історія 
його дивовижної зміни професії – від професора ботаніки Московського 
університету до професора, завідувача кафедри російської словесності в 
Київському університеті і першого його ректора. Нащадок козацьких 
родів Максимовичів і Тимковських, захоплений зберігач народних 
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традицій, свої студії в Московському університеті (1819–1823) він ділив 
поміж словесністю і ботанікою. Перейшовши на викладання словесності в 
Київському університеті, він ґрунтовно вивчав пам’ятки давньоруського 
письменства, досліджував маловідомі питання української історії. 

У 1835 році в Московському університеті активну діяльність 
провадив професор російської історії із доброю методологічною 
(німецького типу) підготовкою Михайло Погодін (1800–1875), з яким 
Михайло Максимович як багатолітній приятель-опонент до кінця свого 
життя перебував у шляхетному науковому двобою. Михайло Погодін 
висунув тезу про великоруське походження давньоруської мови і 
Київської держави, про переселення великоросів на північ у зв’язку з 
монгольськими навалами і про запустіння України, яку тільки у XVI–
XVII ст. сколонізували вихідці з Галичини і Волині. 

Михайло Максимович прийшов у науку про українську історію як 
справжній дослідник, застосовуючи у своїх дослідженнях метод точного 
вивчення, запозичений ним із систематичної ботаніки. Зокрема у своїх 
«Листах про Богдана Хмельницького» й інших працях М. Максимович 
[32] доводив абсолютну нестійкість основної народницької ідеї 
М. Костомарова і виправив багато недоречностей у його монографії, а 
також здійснив дослідження адміністративного устрою України.  

Своїми знаменитими дослідженнями джерел М. Максимович довів 
нестійкість основної частини тези М. Погодіна про великоруське 
походження Київської держави і переселення великоросів на північ. У 
такий спосіб у лаконічній гармонії ідеї та документації М. Максимович 
заклав підвалини майбутньої будови української національної істо-
ріографії. На зміну колекціонеру старовини на зразок архівіста Дмитру 
Бантиш-Каменському (1788–1850) та компілятору Миколі Марковичу 
(1804–1860) у науку про українську інтелектуальну історію прийшов 
перший справжній дослідник. Метод точного дослідження М. Мак-
симовича закріпився в українській історіографії, його наслідували у своїх 
працях Володимир Антонович і Михайло Грушевський. У 1845 році 
М. Максимович через слабкий стан здоров’я вийшов у відставку і з того 
часу постійно жив на своєму хуторі Михайлова Гора в Полтавській 
губернії, займаючись науковою роботою й українознавчими дослі-
дженнями. Але перед від’їздом він започаткував акцію, яка дала 
матеріальну і наукову базу для заснування української історичної школи. 
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Київська історична документальна школа (народницька) 

Однією з відповідей царського режиму на польське листопадове 
повстання 1830 року було створення в 1834 р. імперського Київського 
університету ім. Св. Воло-димира (п’ятий у системі імперії, третій на 
українських землях після Харкова – 1805 і Львова – 1819) на базі 
бібліотеки і наукових закладів ліквідованого польського Крем’янецького 
ліцею. Київський університет мав спеціальне завдання: знищити 
польськість у Правобережній Україні, яка в той час становила загрозу для 
самої безпеки Російської імперії.  

Перший ректор Київського університету Михайло Максимович 
(1804–1873) зрозумів, що Київ міг би стати центром вивчення минулого 
України, якби існувала ще якась інституція, яка, з одного боку, 
розпоряджалася б документами (матеріалами), а з другого – мала 
достатню фінансову базу, щоб оплачувати працю наукових 
співробітників. Завдяки клопотанню М. Максимовича у 1843 р. почала 
свою діяльність Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві при 
канцелярії генерал-губернатора Південно-західного краю (Правобережна 
Україна). Та комісія, що спочатку зарахувала до свого складу і Тараса 
Шевченка з Пантелеймоном Кулішем, розпоряджалася своїм бюджетом і 
тісно співпрацювала з Київським університетом. 

Молодого вихованця Київської духовної семінарії Миколу 
Іванишева (1811–1874) у 1835 році було відряджено за кордон 
продовжити юридичну освіту, вивчення історії слов’янського права і 
техніки видання документів. М. Іванишев був відряджений спочатку до 
Берліна, там він здобув хорошу фахову освіту й підготовку у творця 
німецької історично-юридичної школи Фрідріха Карла фон Савіньї (1779–
1861). Потім Іванишев деякий час перебував у Празі, де вивчав 
слов’янські старожитності, працюючи під керівництвом таких відомих 
представників нової чеської слов’янознавчої науки, як Франц Палацький 
(1798–1878), Павло Шафарик (1795–1861), Вацлав Ґанка (1791–1861) та 
ін. Повернувшись із закордону (1839), Іванишев став професором історії і 
права Київського університету й одночасно науковим редактором видань 
Тимчасової комісії, користуючись західними методами видання 
юридичних та історичних документів. М. Іванишев 25 років очолював 
кафедру історії права (1840–1865) в Київському університеті, розробив 
план і концептуальні засади й почав публікацію фундаментального 
видання «Архив Юго-Западной России».  
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Після М. Іванишева головним редактором, автором і душею цього 
видання (1863–1880) став його учень і з 1870 р. наступник на кафедрі 
російської історії Володимир Антонович (1834–1908), організатор і 
творець Київської документальної (джерелознавчої) школи. У своїй праці 
– вступі до «Архивов Юго-Западной России» Володимир Антонович 
подав ідею окремішності прав українського народу, відмінного і від 
поляків, і від росіян. Вона знайшла своє підтвердження в Київській 
документальній школі, де ідейні концепції романістів одержали 
матеріальну базу на основі позитивістичного вивчення документів 
суспільного й економічного походження. У діях Київської археографічної 
комісії (1843–1918), а також у працях Південно-західного відділу 
Російського географічного товариства (1873–1876) випадково збіглися 
інтереси українські національні й царського уряду. Царський уряд 
сподівався, що видання давніх документів із Правобережної України 
яскраво виявить безпідставність польських претензій на цю країну і тим 
ліквідує загрозу польських посягань. Але накопичення і видання 
документів стало основою для осмислення історичного розвитку України і 
зумовило появу концепції українського історичного процесу, української 
свідомості й ідентичності. Співпраця урядових інституцій, які 
диспонували фондами з університетом, створювала хороші передумови 
для заснування наукової історіографічної школи. 

У 1852 році при Київському університеті було організовано Архів 
давніх актів, у якому зосередилися в найближчому часі 5883 актові книги 
земських і городських судів і магістратів Правобережної України XVI–
XVIII ст. і тисячі актів окремих осіб. Ці скарби стали видавничою базою, 
основою матеріалу, який видавався в науковому «Архиве Юго-Западной 
России». Сорокатомове видання (кожному тому передувала вступна 
монографія) виходило у системі восьми тематичних частин, і кожна з них 
складалася з відповідного числа томів. Частини були присвячені таким 
темам: історія церкви на Правобережжі (православної та уніатської); 
історія шляхетського стану; історія Козаччини і Гайдамаччини; 
походження правобережної шляхти; історія міст і міщанства; історія 
селянства в Україні; історія заселення Правобережної України та історія 
побуту й управління країни. На видання документів уряд виділяв кошти. 
Це була матеріальна база для молодих талановитих науковців. І тому 
перші учні Антоновича після захисту дисертації здобували собі перші 
наукові лаври виданням одного-двох томів – наприклад, М. Грушевський 
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(1866–1934), який видав у 1893–1894 роках два томи (з науковим вступом) 
актів Барського староства. 

Володимир Антонович не досліджував діяльність саме Б. Хмель-
ницького, він цікавився переважно Литовсько-Руською державою, але 
створив найважливішу історичну документальну школу в українській 
історіографії. Його заслуга передусім у тому, що він як історик сполучив 
перейняте ним від М. Іванишева вміння класифікувати, аналізувати й 
видавати акти методом точного дослідження українського історичного 
процесу Михайла Максимовича.  

Розвиваючи теорії Ф. В. Шеллінга (1775–1854) і Ф. Г. Баадера (Franz 
Xakervon Baader, 1765–1841), М. А. Максимович визнав історію як основну 
науку у цілій філософській системі і внаслідок цього почав вивчати 
історичні та фольклорні джерела. 

Йдучи за М. А. Цертелєвим (1790–1869), він видав у 1827 р. першу 
збірку народних пісень. Михайло Максимович, знавець філософії Гегеля, 
персоніфікував суспільну свідомість («дух» народу) українців і зробив 
першу спробу охарактеризувати різницю в менталітеті українців і росіян. 
М. Максимович висунув ідею самобутності історії кожного народу, без 
копіювань і запозичень. 

Таким чином, ідею окремішності прав українського народу від 
росіян і поляків М. Максимовича ми спостерігаємо у виданнях 
М. Д. Іванишева й особливо у праці його учня Володимира Антоновича – 
вступі до «Архивов Юго-Западной России», що знайшла своє 
підтвердження в Київській документальній школі. 

В. Антонович умів планувати й реалізовувати великі проекти. 
Власне він, нащадок спольщеного шляхетського роду, який свідомо 
перейшов із польського табору до українського, мав усі характерні риси 
засновника-керівника наукової історичної джерелознавчої школи: людина 
із зацікавленням, глибокими знаннями – своїм творчим запалом і 
талантом він притягував молодь. Використовуючи фінансові можливості, 
які давав уряд, В. Антонович склав план серії, присвяченої окремим 
українським землям, починаючи з часів Київської Русі. Таким чином 
кожному українському регіону було присвячено свою історичну 
монографію. 

Подаємо список тих праць із зазначенням у дужках року їх 
публікації: Дмитро Багалій опрацював Сіверську (Чернігівську) землю 
(1882) Княжої доби, Микола Молчанівський – Подільську землю (1886), 
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Олександр Андріяшев – Волинську землю (1888), Михайло Грушевський 
– Київську землю (1882), Петро Голубовський – Смоленську землю 
(1895), Володимир Ляскоронський – Переяславську землю (1897), 
Олександр Грушевський – Турово-Пінську землю (1901). Таким чином, 
В. Антонович підготував передумови для написання Михайлом 
Грушевським «Історії України-Руси».  

М. Грушевський почав видавати «Історію України-Руси» в 
1898 році як своєрідну данину століттю виходу у світ «Енеїди» І. Кот-
ляревського. Розпочинаючи творення власної історії, він розробив план 
реалізації свого задуму. Твір повинен був складатися із трьох частин, 
кожна – по три томи. Перші три томи про добу Княжої Русі, другі три 
томи присвячено Литовсько-Руському періодові. Третій тритомник мав 
починатися Козацькою добою і доходити до ХІХ ст. [10]. У написанні 
першого і другого тритомників учений дуже уважно дотримувався обсягів 
і не переходив визначеної для себе на початку роботи межі. Після 
завершення видання VI тому «Історії…», на початку 1903 року, 
Грушевський одержав запрошення від керівництва Російської вищої 
школи суспільних наук у Парижі. До речі, цю школу заснував український 
соціолог із Харкова Максим Ковалевський (1851–1916) для викладання 
курсу української історії. У Парижі М. Грушевський мав змогу 
познайомитися з творами французьких позитивістичних соціологів, 
зокрема Еміля Дюркгейма (Émile Durkheim, 1858–1917) про «соціологію 
пізнання» і Люсьєна Леві-Брюля (Lucien Lévy-Bruhl, 1857–1939) («Закон 
партиципації»). Праці цих учених мали великий вплив на М. Гру-
шевського, який саме почав роботу над VII томом, присвяченим Ко-
заччині. В новоопублікованому епіграфі українського духовенства, де 
подано позитивну оцінку нового явища – українського козацтва, Михайло 
Грушевський за свій епіграф до VII тому взяв цитату із заяви українського 
духівництва до польського правління, це і є антитеза – Козацька доба. З 
тієї нагоди у вступі до VII тому він пише: «...Се велика трагедія народного 
житя, де вперше на памяти історії український народ виступає активно, 
творцем своєї долі і житя, зривається до боротьби на житя й смерть за 
здійснення своїх мрій і бажань, але по вікових напруженнях облитий 
кров’ю, знесилений в боротьбі з переможними перешкодами, упадає на 
бойовищі, на розбитих надіях і мріях. Найбільш яскравий і найбільш 
інтересний період українського житя і з погляду Українця – потомка тих 
поколінь українських борців, і з погляду стороннього дослідника 
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історика-соціольоґа він в історії українського народу з давна трактувався 
осібно, як окрема цілість» [10, с. 7–8]. 

Вперше маючи до диспозиції багатющий матеріал самих діячів 
Козацької доби, М. Грушевський переконався: щоб належно його 
опрацювати, буде недостатньо самого історичного методу, який він 
вивчав у Києві, тепер треба буде застосувати методи французької 
соціології і стати соціологом. Очевидно, він не розумів, що історія і 
соціологія – це дві різні дисципліни. Історія вивчає факти минулого, 
соціологія базується на опитуванні сучасних авторів, конкретних діячів, 
відтак, наприклад, Б. Хмельницького вже не можна було опитати. Це 
захоплення соціологією зруйнувало його давній план. І замість синтезу 
він дав аналіз важливих і неважливих подій. З огляду на це тритомник 
третього циклу не охоплював понад 28 років (1620–1648 рр.). М. Гру-
шевський потонув в океані матеріалу. Уже не він володів матеріалом, а 
матеріал ним. Ми вдячні йому за цю титанічну роботу, але те, що він 
подав у третьому циклі своєї «Історії…», – історією назвати складно. До 
речі, за його словами, він і сам хотів бути не істориком, а соціологом. До 
того ж Грушевський не дотримувався об’єктивності у викладі історичного 
матеріалу, а продовжував народницьку традицію.  

Після нього головним предметом історії є «нарід», «маса народна», 
пройняті духом демократизму. Однак він не подає точної дефініції, що ж 
таке «народ», або «народна маса». Йдуючи за М. Костомаровим і 
М. Драгомановим, він мав дуже негативне ставлення до держави, яку 
уособлювала для нього централістично-бюрократична абсолютистська 
Російська імперія. Західних демократичних державних традицій він не 
знав. Він не сприймав і концепції героя в історії, зокрема і Богдана 
Хмельницького. «Український нарід не пережив свого раю в часах 
Богдана ні в іншій добі свого минулого». Другу частину IX тому 
М. Грушевський закінчує так: «Ся коротка чарівна хвиля зісталася на цілі 
віки провідною зорею українських мас, і за неї вони не переставали з 
пієтизмом і навіть з ентузіазмом згадувати Козаччину, не вважаючи на ті 
всі ріки крови і сліз, зв’язаних з викликаними нею потрясеннями. В 
останнім рахунку, в деяких перспективах велике потрясеннє, викликане 
Хмельниччиною, було для народу благодійне. Воно високо підняло 
“простих людей” над рівнем їх неволі й упослідження. Дало їм почути 
себе людьми – не простими, а повновартними. Оживила в їх думах 
невмирущий потяг до відзискання свого людського стану не на коротку 
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хвилю, а “навіки”. Від Хмельниччини веде свій початок нове українське 
життє, се я не раз говорив. І Хмельницький як головний потряситель 
зістанеться героєм української історії» [10, с. 1508]. 

Отже, Михайло Грушевський у своїй 10-томній «Історії України-
Руси» (1898–1936) [7], як і Сергій Соловйов для Росії в «Истории России с 
древнейших времен» [45], виклав власну версію історії України і створив 
потужну базу для наукових дискусій (Ч. 2 10-го тому «Історії України-
Руси», існування якої засвідчено сучасниками, зокрема її опрацьовував 
професор Д. Оглоблін, містилася в Інституті історії АН України, а потім 
безслідно зникла). 

Добі Богдана Хмельницького Михайло Грушевський присвятив три 
томи зі своєї фундаментальної праці «Історія України-Руси»: т. 8, ч. III; 
т. 9, ч. І і II; і не закінчений через арешт і смерть ученого т. 10. 

Михайло Грушевський переглянув усі доступні йому джерела до 
доби Хмельницького, а також величезну кількість наукової літератури; 
вчений бачив проблемні питання і намагався дати на них відповіді, 
щоправда, з деякими міркуваннями можна не погодитися, але в більшості 
випадків наука прийняла його розв’язання. Однак слабкою 
стороною Грушевського як науковця була політизація історичної науки. 
Як народник він усе бачив через призму цієї партії і, пишучи про історію, 
у центрі уваги поставив не історичну концепцію, а саме народ. 

Кредо вченого – не держава, а народні маси. Через те він не бачив 
державницьких змагань Богдана Хмельницького і вимагав від діяча 
XVII ст., щоб він слідував за народницькими гаслами XIX ст. 

Чомусь історики не звернули увагу на вплив паризької соціології на 
історіософію подальших томів в «Історії України-Руси» Михайла 
Грушевського, – наголошує у своїй праці О. Пріцак [37, с. 22–36]. Історик 
працює з писаними джерелами, а не з живими людьми, соціолог працює 
тільки з живими людьми, послуговуючись у своїй роботі іншими 
методами. Соціолог вивчає епоху, в якій він живе, і намагається 
встановити, що в ній є основним: які системи правління, релігійні 
доктрини; його матеріалом є сучасні суспільні процеси, а не писані 
джерела. Історія – наука про минуле, тоді як соціологія є наукою про 
сучасний дослідницький період. Не можна досліджувати соціологію 
методами історії і навпаки. 

Михайло Грушевський був поганим соціологом, який не зміг 
розібратися в сучасному йому періоді. Тут він залежав від своїх 
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народницьких учителів – Миколи Івановича Костомарова, Володимира 
Боніфатійовича Антоновича. Замість опису дійсності він подавав теорії 
XIX ст.  

Грушевський залишив поза увагою договір Богдана Хмельницького 
з Крим-ським ханом у березні 1648 року. Обидва тексти Зборівського 
договору 1649 року, татарський і польський, вченому не були відомі. За 
Зборівський договір 1649 року Михайло Грушевський приймав 
«Декларацію королівської ласки» [11, с. 214–216], і слідом за ним усі інші 
історики повторювали те саме.  

Тому в українській історіографії до сьогодні за М. Грушевським 
укорінилися три помилкові тези в оцінці Зборівського договору 1649 
року: 

1) суттєва різниця між пунктами «Вимог Війська Запорозького» і 
«Декларації королівської ласки»; 

2) Богдан Хмельницький не використав своєї перемоги над 
Польщею, не домігся визволення від кріпацтва і не виборов національної 
державної самостійності [11, с. 210, 214]; 

3) так звана зрада хана [11, с. 208]. 
Османсько-козацькі договори 1648 р., 1650 р., 1651 р. були описані 

Грушевським неточно, оскільки вчений не знав турецької мови й історії 
Османської імперії XVII ст. Він не міг зрозуміти проблем договорів і 
правильно встановити співвідношення мусульманського календаря після 
Ґіджри з календарем христи-янським. 

М. Грушевський у т. зв. Переяславському договорі звернув 
особливу увагу істориків на проблеми автентичності «Статей 
Хмельницького». Це питання не розв’язане й донині. Вчений зробив 
порівняльний аналіз 23 «Статей Хмельницького» від 17 лютого 1654 р. і 
дійшов висновку, що вони цілком вичерпуються 11 статтями «Жалуваної 
грамоти» царя. Через це М. Грушевський закидає Б. Хмельницькому, ніби 
гетьман не мав у своїх статтях логічного плану [11, с. 814–819]. Якщо 
говорити про редакцію 14 статей 1659 р., то вони є «не остаточно 
автентичною редакцією договору 1654 р., а фальсифікатом» – дійшов 
висновку вчений [11, с. 15]. 

Михайло Грушевський джерельно довів, що Переяславська рада 8 
січня 1654 р. була не українською всенародною маніфестацією, а акцією 
203 осіб, які склали присягу цареві (8, 9, 10 січня 1654 р.) в м. Перея-  
славі [11].  
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Отже, лишилося невирішеним питання автентичності «Статей 
Хмельницького», тобто які з них належать авторству Б. Хмельницького із 
1654 року. Переяславський договір як такий 8 січня 1654 року не 
підписувався, натомість була ціла система Переяславських актів. Ли-
шається запитання, з яких етапів складається ця система? 

Незважаючи на те, що публікація М. Грушевського про Переяс-
лавську раду 1654 р. вийшла друком у «Докладах Академии наук СССР» у 
1929 році російською мовою, невдовзі після виходу вона була заборонена, 
а отже, недоступна науковцям, тому її було перевидано. 

Михайло Грушевський [11, с. 65–71] переклав українською мовою і 
видав у своїй «Історії України-Руси» останній міжнародний договір – 
Українсько-шведський від 1657 р., автором проекту якого був Богдан 
Хмельницький. Вчений зробив цей переклад на базі латинського тексту і 
російського перекладу Нікандра Молчанівського [3], який працював з 
оригіналом договору у Шведському державному архіві у Стокгольмі і 
здійснив його видання. Михайло Грушевський проаналізував проблеми 
цього договору, не заглиблюючись у текстологічні питання. Оскільки цей 
договір ніколи не реалізувався через смерть обох партнерів договору: 
короля Швеції Карла X Густава († 1660 р.) і Б. Хмельницького – 
українського гетьмана († 1657 р.), подаю тільки інформацію про цей 
договір, не заглиблюючись у специфічні проблеми. 

У монографіях про добу Хмельницького В’ячеслав Липинський 
(1882–1931) ввів в українську історіографію замість народницького ідеалу 
так званих народних мас два елементи: по-перше, впровадив як мірило 
історичних подій концепцію держави; по-друге, відзначив роль шляхти в 
державі Богдана Хмельницького. У своїй монографії про Михайла 
Кричевського вчений [62] показав велику роль, яку відігравала у творенні 
української Козацької держави соціально-політична верства шляхти, яка 
переорієнтовувалась із Польщі на Україну.  

В’ячеслав Липинський у монографії «Україна на переломі. 1657–
1659» [31] довів, що для розуміння постаті Богдана Хмельницького і його 
оточення треба знати концепцію самостійної держави в цілому. 
Народницька думка була такою, що держава є тільки знаряддям 
репресій. В. Липинський наочно показав, що держава є найвищим здобут-
ком цивілізації і що поза державою нічого немає. Тому вчений і поставив 
державні проблеми на перше місце і назвав свою працю «Україна на 
переломі…». Нарешті вона відкрила справжній зміст історії. З цього й 
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починається історія, але народники, того не розуміючи, й далі трактували 
історію як змальовування життя селян, т. зв. народу. «Через те держава 
Хмельницького залишилася для Грушевського тільки Хмельниччиною, сею 
чистою історією Саула, що, мовляв, пішов шукати заблуканих ослят свого 
батька і надибав королівство. Хмельницький і козацька старшина 
пустилися виправляти свої соціальні позиції в Речі Посполитій і 
непомітно проробили з народними масами – міщанськими, селянськими і 
дрібно-інтелігентськими – ту величезну революцію, що стала підґрунтям 
нової України, і переписували карту Східної Європи. Проробили 
непомітно для себе, не бажаючи тої революції, і цілком не здатні були 
поцінувати її значення і наслідки» [8, с. 1501]. 

Саме державну концепцію В. Липинського щодо теорії української 
історії (у т. ч. Хмельниччини) М. Грушевського перейняли учні його 
школи, насамперед Іван Крип’якевич, Степан Томашівський та Іван 
Кревецький. 

Отже, молоді українські історики, в основному учні Грушевського, 
прийняли державницьку концепцію Липинського з ентузіазмом. 

Мирон Кордуба (1876–1947) був учнем визначного австрійського 
історика європейської дипломатії Alfreda Francisa Přibrata, під 
керівництвом якого він захистив у 1898 році докторат у Віденському 
університеті. Згодом повернувся у Львів і став дійсним членом НТШ і 
тісно співпрацював зі своїм старшим колегою Михайлом Грушевським. 
Свої найважливіші праці М. Кордуба присвятив дипломатичній історії 
доби Богдана Хмельницького на базі архівів із Польщі, Трансильванії й 
інших країн. Наслідком того була його публікація «Актів до 
Хмельниччини (1648–1657 рр.)» [1]. Вчений опублікував у цій праці 
дипломатичні звіти австрійських дипломатів у Польщі, звіти австрійських 
резидентів у Царгороді (Константинополі), звіти венеціанських 
дипломатів з Відня, польськомовну кореспонденцію князя Трансильванії 
Юрія II Ракочі (1648–1660 рр.) із молдовським князем Юрієм Стефаном 
(1653–1658 рр.). На основі цих документів він написав вступну розвідку 
до 12 тому «Жерел...» [21] про закордонну політику Богдана 
Хмельницького під заголовком «Поміж Замостям і Зборовом» (1648–
1649 рр.). Сюди також увійшла його праця про Трансильванію і Польщу у 
1649 р., далі про венеціанську амбасаду до Хмельницького у 1650 році 
[22], а також про спроби Австрії бути посередником між Хмельницьким і 
Польщею у 1657 році. М. Кордуба подав оцінку Михайла Грушевського 
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як ученого, зокрема оцінку 9 т. польською мовою [58]. У своїй праці 
Мирон Кордуба виступив із критикою народницької оцінки діяльності 
Б. Хмельницького, розробленої Михайлом Грушевським у 9 т. його 
«Історії України-Руси», вчений стояв на державницьких позиціях. У т. 3 
«Польського біографічного словника» М. Кордуба помістив біографії [59] 
усіх членів роду Хмельницьких, починаючи від Михайла, батька Богдана, 
і кінчаючи синами гетьмана Тимошем і Юрієм. 

Наприкінці своєї творчої діяльності Мирон Кордуба видав біо-
графію короля Польщі Яна II Казимира у відомій збірці «The Cambridge 
History...» [60]. 

Український історик та громадський діяч Іван Кревецький (1883–
1940) у своїй праці «Українська історіографія на переломі» [25] 
підкреслював, що дослідження Липинського творять нову епоху в україн-
ській історіографії.  

Інший український історик Степан Томашівський (1875–1930) 
написав «Матеріали до історії Хмельниччини» [50, с. 111–112]. Зокрема, з 
даної теми: «Самуїл Казимир Кушевич, львівський райця, і його 
записник», де збереглася інформація про основні пункти договору 
Богдана Хмельницького з Іслам-Гіреєм III у 1648 році. Автор також 
ставить у центрі уваги ідею державності. 

У свою чергу Іван Крип’якевич (1886–1967) намагався всебічно 
обґрунтувати важливість цих двох концепцій В. Липинського у своїх 
чудових «Студіях над державою Богдана Хмельницького» [28]. Праця 
І. П. Крип’якевича є найоригінальнішою за фактичним матеріалом і 
авторською концепцією. Опублікована вона як серія статей у львівських 
«Записках Наукового товариства імені Шевченка». Про особливості 
дослідження свідчать його 9 розділів: «Рада», «Генеральна старшина», 
«Державні межі», «Дороги», «Гетьманські універсали», «Суд», «Військо», 
«Каталог полковників 1648–1657 рр.», «Держава Богдана Хмельни-
цького», які є своєрідним синтезом усіх основних елементів держави 
Богдана Хмельницького; їх подано відповідно до функціонування тієї 
держави. 

У даній історіографії беру до уваги наукові праці, а не політично-
пропагандистську літературу. Радянська наука, скільки можна було, 
спочатку оминала добу Богдана Хмельницького. Зміна настала тільки 
після рішення комуністичної партії про відзначення 300-ліття воз-
з’єднання України з Росією. Тоді з’ясувалося, що хоч деякі українські 
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радянські історики й досліджували окремі проблеми, пов’язані з добою 
Богдана Хмельницького, проте ніхто з них не написав вичерпної 
монографії, яка мала б вийти ще у ювілейному 1954 році. 

Єдиний учений, який підготував майже готовий до друку рукопис 
про добу Б. Хмельницького, – І. П. Крип’якевич, у той час був на стано-
вищі опального через те, що до приходу радянської влади у Львів 
опублікував багато праць про часи Хмельницького, що не збігалися з 
ідеологією компартії. Але не можна було зволікати, компартія мусила 
отримати монографію, яка мала вийти в ювілейному 1954 році. Тоді 
компартія, не зважаючи ні на що, доручила І. П. Крип’якевичу [26] подати 
до друку свій рукопис. Цей рукопис зазнав партійної цензури і був 
виданий вчасно. 

Незважаючи на те, що І. П. Крип’якевич мав зв’язані руки, він із 
честю виконав своє завдання. Про особливості дослідження свідчать 
чотири частини його монографії: І – «Україна напередодні визвольної 
війни 1648–1654 рр.»; II – «Визвольна війна українського народу проти 
польсько-шляхетського гніту». Дуже цінними й оригінальними є частини 
III – «Соціально-економічні і політичні відносини на Україні в період 
визвольної війни» і IV – «Богдан Хмельницький – державний діяч». Як 
бачимо, перед нами не біографія гетьмана. Монографія дуже цінна своєю 
проблематикою і новим джерельним матеріалом. Уперше поставлено 
проблеми і синтетично опрацьовано, зокрема в III частині, всі види 
землеволодіння: селянсько-козацькі, монастирські, шляхетські, козацької 
старшини; організацію феодального господарства, міста, внутрішню 
політику Б. Хмельницького. І. П. Крип’якевич підкреслює діяльність 
Богдана Хмельницького як державного діяча. Очевидно, у виданні 1954 
року, яке було водночас офіційним словом компартії про діяльність 
Богдана Хмельницького, є чимало штучних термінів, які не належали 
автору, як, наприклад: визвольна війна, «возз’єднання України з Росією» 
тощо. 

Друге перевидання цієї праці вийшло у Львові 1990 року [27] за 
редакцією сина І. П. Крип’якевича – Романа з передмовою Ярослава 
Ісаєвича. На жаль, видавець, не будучи істориком, не зміг відділити 
авторський текст батька від цензурованого, тож невідомо, що сталося з 
оригіналом. Якщо згадати про дві школи в українській історіографії – 
«народницьку» і «державницьку», то стане зрозуміло, чому І. П. Кри-
п’якевич написав цю книжку. Хоч І. П. Крип’якевич був учнем М. Гру-
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шевського, як бачимо, перед нами не біографія гетьмана Богдана 
Хмельницького. Вчений пішов значно далі, він відверто заговорив про 
українську державу, хоч на той час ця тема була напівзабороненою. 

Як же постали «Документи Богдана Хмельницького»? 
У збірнику вміщено всі наявні листи, універсали й накази Богдана 

Хмельницького за час його гетьманування 1648–1657 рр. з архівів та 
бібліотек України, Росії, Польщі, Угорщини, Швеції, Німеччини й 
Австрії. 

Іван Петрович Крип’якевич починав кар’єру історика з вивчення 
проблеми львівських русинів, які тепер увійшли до складу польської 
держави. Передусім його цікавили юридичні основи організацій русинів, 
проблема їхньої власності у Львові та історична топографія Львова. 
Докторську дисертацію вченого теж присвячено русинам Львова і 
захищено у Михайла Грушевського. Між тим почали з’являтися праці 
В’ячеслава Липинського, зокрема про Б. Хмельницького і його державу. 

І. П. Крип’якевич був захоплений ідеями В. Липинського і пере-
йшов з історії русинів Львова на історію держави Б. Хмельницького. В 
польській історіографії, в якій він був добре обізнаний, кожному 
польському королеві було присвячено том, де зібрано документи часів 
його панування. 

Отже, І. П. Крип’якевич почав дуже складну роботу зі збору листів, 
універсалів й інших документів самого Богдана Хмельницького, щоб 
показати його як володаря держави. Після окупації м. Львова поляками з 
1919 року у Львівському університеті на посаді не залишилося жодного 
українського професора. І. П. Крип’якевич створив сурогат, вико-
ристовуючи можливості Наукового товариства імені Шевченка (НТШ), 
створеного М. Грушевським. На його думку, треба було створити 
легальне осердя у системі НТШ, щоб заступити українські історичні 
кафедри, які тепер не існували. Тут ішлося насамперед про відшукування і 
вирощування нової генерації українських учених, які могли б узятися за 
реалізацію великих наукових проектів. З його ініціативи була створена 
історично-джерелознавча комісія НТШ, в якій збиралися українські 
студенти Львівського університету. Першим проектом була підготовка 
підручної бібліографії історії України. Кожен член комісії (просемінару і 
семінару) одержав завдання: виписати із приміток М. Грушевського всю 
бібліографічну інформацію. Таким чином було зібрано кілька тисяч 
карток, які І. Крип’якевич, Теофіл Коструба й Омелян Пріцак упо-
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рядкували і відредагували після системи Крип’якевича. На жаль, на 
початку Другої світової війни у 1939 р. весь цей цінний матеріал було 
знищено. 

Другий тематичний план, запропонований Крип’якевичем, – з 
метою реконструкції Державного архіву документів часів гетьманування 
даного гетьмана створити «Збірки документів» про кожного українського 
гетьмана. І. П. Крип’якевич узяв на себе період гетьманування Богдана 
Хмельницького, яким він у той час займався. Ця «Збірка документів» 
пережила війну і пізніше за сприяння Івана Бутича вийшла під назвою 
«Документи Богдана Хмельницького» [15] вже за змінених обставин у 
святкуванні 300-ліття возз’єднання України з Росією. Збірка висвітлює 
економічні, політичні, дипломатичні, військові, культурні й релігійні 
аспекти діяльності держави Богдана Хмельницького. Більшість 
документів було написано латинською і польською мовами, мовою 
Посольського приказу (тодішньою російською мовою, XVII–XVIII ст.), а 
також турецькою мовою. 

«Державницька школа» продовжувала своє життя. Після публікації 
монографії І. П. Крип’якевича «Богдан Хмельницький» концепція 
«державності» була частково дозволеною. У 1959 році вийшла у світ 
монографія Ф. П. Шевченка «Політичні та економічні зв’язки України з 
Росією в середині XVII ст.» [53]. Видатний джерелознавець архівів 
України, Росії, Польщі мав сміливість дати самостійну оцінку проблем 
держави Богдана Хмельницького: докладно висвітлив адміністративну 
систему Козацької держави, її дипломатичну службу, організацію 
збройних сил. Відповідальним редактором цієї монографії був 
І. П. Крип’якевич. Щоправда, щоб видати книжку в той час, історикам не 
можна було уникнути необхідності формально дотримуватися 
марксистсько-ленінських догм. 

У 1934 році у працях Українського наукового інституту у Варшаві 
професор Українського вільного університету в Празі Андрій Яковлів 
видав свою книгу «Українсько-московські договори в XVII–XVIII віках» 
[56]. У даній монографії автор зібрав і проаналізував усі українсько-
московські договори від т. зв. Переяславського 1654 р. до договору 
гетьмана Данила Апостола з 1728 року. Дуже важливо мати зібрані разом 
усі тексти договорів, щоб бачити, яким змінам вони підлягали. Професор 
А. Яковлів, визначний історик порівняльного міжнародного права, 
намагався прокоментувати т. зв. Переяславський договір на основі свого 
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досвіду з історії міжнародного права. Очевидно, цю монографію цікаво 
прочитати, але, на жаль, не можна прийняти висновків автора через те, що 
Богдан Хмельницький був практичним політиком XVII ст. і не міг діяти 
згідно з вимогами міжнародного права XIX–XX ст. 

Російська історіографія, починаючи з С. М. Соловйова [44], 
В. О. Ключевського [20], Г. Ф. Карпова [18, с. 1–104] і до Л. В. За-
боровського [16] подавали у своїх працях Богдана Хмельницького як 
бунтаря проти Польщі у 1648 році, борця в ім’я православної віри, який 
бажає піддатися під зверхність православного царя. Мовляв, гетьман 
робив українську Козацьку революцію для приєднання України до Росії. І 
як висновок – російські вчені [17] і до сьогодні вважають Переяславську 
раду 8 січня 1654 р. основною подією у т. зв. Переяславському договорі 
між українським гетьманом Богданом Хмельницьким і московським 
царем Олексієм Михайловичем. 

У 1998 році у видавництві «Основи» в Києві вийшла друком 
монографія російського історика Тетяни Яковлевої «Гетьманщина в 
другій половині 50-х років XVII століття» [55]. Монографія є цінною 
науковою працею для дослідження останніх років гетьманування Богдана 
Хмельницького 1655–1657 рр., у якій подано угруповання і постаті 
козацької старшини перед Руїною і новий підхід до причин епохи Руїни. 

Серйозними науковими дослідженнями 90-х років XX ст. є праці 
двох істориків із Кам’янця-Подільського – В. А. Смолія і В. С. Степанкова 
[42]. Ці автори написали кілька праць у співавторстві, зокрема: «Богдан 
Хмельницький. Соціально-політичний портрет» та «Богдан Хмель-
ницький. Хроніка життя та діяльності». Основна їхня заслуга зводиться до 
розв’язання дуже важливих проблем. Перша – зміна особливостей 
землеволодіння є причиною революції 1648 року Богдана Хмельницького 
(заміна латифундій на середню земельну власність). Друга – це так зване 
масове покозачення бідних селян і кріпаків. У цей спосіб населення 
Козацької держави повністю змінило свій характер. З’явилися середні 
класи: заможні селяни й заможні козаки, а внаслідок масового 
покозачення селяни фактично стали вільними [48]. 

Визначні українські вчені – В. А. Смолій і В. С. Степанков, які 
вивчають добу Хмельницького, сформулювали цілком слушну проблему: 
потребу нової концепції революції Богдана Хмельницького [43]. На жаль, 
їхній термін «визвольна війна» – не є новою концепцією, він перейнятий 
науковцями з радянської термінології. Як відомо, термін «визвольна 
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війна» у XVII ст. був невідомий, тому що ця концепція, як і концепція 
«вітчизняної війни», постала на початку XIX ст., коли різні народи, в т. ч. 
і російський, боролися проти нападу Наполеона Бонапарта. Подальше 
вживання дефініції «визвольна війна» вимагає ревізії. Обидва вчені 
пишуть, що вона започаткувала нову епоху боротьби за незалежність і 
створення самостійної держави. Одначе проти польського правління 
повстав не об’єднаний український народ, бо концепції такого народу тоді 
в Україні не існувало. Богдан Хмельницький очолив Козацьку революцію, 
а не народно-визвольну війну. У XVII ст., як мовилося вище, цих ідей в 
Україні ще не існувало. Б. Хмельницький боровся за забезпечення прав 
козацької верстви і, хоча він часом називав себе «самодержцем», все-таки 
гетьман не йшов по тій лінії, він знав, що в його часи керівництво 
державою було привілеєм династій, а він династом не був. Гетьман 
намагався уможливити вхід до династичних володарів свого сина 
Тимоша, будуючи молдавські плани, але Тиміш загинув у 1653 році, і 
Хмельницькому довелося шукати інше розв’язання. Очевидно, він також 
розумів, що, не будучи династом, він не буде мати авторитету ані в 
переговорах з Польщею, ані в українців. Гетьман чітко довів це на 
Переяславській раді, підкреслюючи, що козакам неможливо жити без 
володаря, і тому запропонував зібранню обрати собі пана з чотирьох: 
бусурманина турецького, поганина кримського, короля польського та 
православної віри Великої Росії царя східного.  

В Україні після падіння Галицько-Волинської держави не було 
династії і влади, яка була б носієм своєї державності. Б. Хмельницький, 
без сумніву, хотів очолити державу, але з огляду на обставини, тут могла 
бути тільки автономія. Незважаючи на дефініцію «визвольна війна» і 
створення самостійної держави Хмельницького, Смолій і Степанков у 
своїх працях [46] прийшли до ідентичного з моєю працею висновку. 
Б. Хмельницький і його найближче оточення не розуміли, що самостійна 
держава мусить мати постійну столицю із державним архівом. Гетьман 
вибрав Чигирин тільки тому, що це місто було близько до його родинного 
хутора Суботів, а козацький архів гетьман завжди возив із собою, навіть, 
коли йшов у бій. Таким чином, під Берестечком переможці-поляки 
одержали у свої руки всі найважливіші документи Хмельницького. 
Нерозуміння цінності документів призводило в Україні до жахливих 
результатів. У часи смерті Б. Хмельницького (27 липня 1657 р.) вже не 
було тексту оригінальних «Статей Хмельницького», а коли був 
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призначений гетьманом син Богдана – Юрій Хмельницький, російська 
сторона змусила його присягати на нові т. зв. Статті Хмельницького, а 
українська сторона, хоч і бачила це ошуканство, не могла офіційно 
протестувати, бо не мала оригінального тексту «Статей Богданових». Не 
кажучи вже про те, що Генеральний писар Іван Виговський, який 
відповідав за козацьку документацію, без відома Хмельницького 
передавав Москві державні документи за соболі і ласку царя. Хоч 
XVII ст., зокрема у Польщі, відзначалося історичною свідомістю і 
процвітанням мемуарів учасників великих подій, з української сторони не 
збереглося жодного свідчення тих подій. Богдан Хмельницький також не 
залишив жодного документа про свої наміри, і те, як він намагався їх 
здійснити.  

Говорячи про наміри обох учених щодо їхньої ідеї пошуку нової 
концепції Козацької революції, треба зробити кілька зауваг. По-перше, 
треба виправити й доповнити три помилкові тези української історіографії 
в оцінці Зборівського договору 1649 р. 

Перша теза – суттєва різниця між пунктами «Вимог Війська 
Запорозького» і «Декларацією королівської ласки». 

Друга теза – Богдан Хмельницький не використав своєї перемоги 
над Польщею, не добився визволення від кріпацтва і не виборов 
національної державної самостійності. 

Третя теза – так звана зрада хана.  
Хочу звернути увагу на існування трьох менталітетів в Україні 

XVII століття. У період творення держави Богдана Хмельницького серед 
населення України виявилися три різні менталітети, що також не 
полегшувало процесу державотворення. 

Перший менталітет – лояльність до Корони (Речі Посполитої), 
згодом до держави Б. Хмельницького (Князівство Руське). 

Другий менталітет – український варіант православного інтер-
націоналізму – «під високу руку». 

Третій менталітет – так звана демократична концепція Війська 
Запорозького. При цьому, власне, Військо Запорозьке (Січ) не входило в 
структуру держави Хмельницького. У славному Реєстрі [40] 40 000 
Війська Запорозького, утвореного Богданом Хмельницьким, немає жод-
ного запорозького козака – ось такою була соборність, про яку пишуть 
автори [47]. Невключення Запорозької Січі у систему держави Богдана 
Хмельницького мало дуже негативні наслідки. Є інформація про перші 
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бунти кошових проти Б. Хмельницького вже у 1652 році. Після смерті 
Б. Хмельницького Запорозька Січ стала не тільки конкурентом державі 
городового козацтва, але навіть її ворогом, і великою мірою спричинилася 
до епохи Руїни в нашій історії. Б. Хмельницький був дуже консер-
вативним, і те, чого не було в системі городового козацтва Війська 
Запорозького, цебто Запорозької Січі, не включав до своєї держави. 
Історики, зокрема В. С. Степанков, називають Запорозьку Січ «Христи-
янською козацькою республікою». Це є непорозуміння, бо Запорозька Січ 
не мала жодних республіканських органів влади, ними не була примітивна 
Чорна рада.  

Професор Ярослав Дашкевич [14] уперше в історіографії зібрав усю 
інформацію відносно родини українського гетьмана Богдана Хмель-
ницького, яку автор окреслив як клан. Ця праця викликала велике 
зацікавлення і кілька разів була перевидана. Дніпропетровський учений 
І. С. Стороженко у 1996 році написав дослідження «Богдан Хмельницький 
і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII 
століття» [49], в якому, незалежно від моєї монографії, дійшов тотожного 
висновку, що причиною союзу Богдана Хмельницького з Іслам-Гіреєм III 
була потреба гетьмана в татарській кінноті. 

В 90-х роках професор Ю. А. Мицик опублікував нові джерела до 
історії доби Богдана Хмельницького з архівів України, Росії, Польщі й 
Німеччини. У цих документах подається новітній погляд на соціально-
економічний та політичний розвиток України з часів гетьманування 
Богдана Хмельницького (1648–1654 рр.) [33]. 

У праці «Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі 
аспекти реалізації» Ю. А. Мицик порушив важливу тему, яка донедавна 
була заборонена. Вчений слушно зауважив, що відсутність сучасних 
українських джерел змушує дослідника базувати свої концепції на 
ворожій Україні джерельній базі. Однак Ю. А. Мицик не пояснює, що він 
розуміє під терміном «самостійність України». До часів французької 
революції 1789–1794 рр. ще не було абстрактної концепції самостійності 
народу чи країни, натомість існувала єдина концепція самостійного 
володаря, який мусив бути членом панівної династії, бо тільки це давало 
йому харизму володаря. 

Ще французький король Луї XIV (1643–1715 рр.) гордо заявляв: 
«L’état c’est moi» (Держава – це я). Справжньою трагедією Б. Хмель-
ницького, який жив і діяв у XVII ст., було те, що він не був членом 
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династії, і тому не мав цілковитого визнання як серед своїх, так і серед 
чужих. Тому, як подано у монографії, гетьман обмежився автономною 
Україною під зверхністю династа. Оскільки московський цар був єдиним 
православним володарем, це й призвело до т. зв. Переяславського 
договору. 

В. М. Горобець у праці про Богдана Хмельницького і Москву 
влучно охарактеризував добу Б. Хмельницького як час «дипломатичної 
риторики та політичної практики (1648–1657 рр.)» [6, с. 43–52]. Упродовж 
свого правління (1648–1657) Б. Хмельницький не дозволив московській 
системі воєвод поширити свою владу на територію своєї держави.  

Дуже важливу тему опрацював український історик В. А. Бреху-
ненко, тема його дослідження звучить так: «Генеза політики Москви щодо 
України за доби гетьманування Богдана Хмельницького» [4, с. 52–58]. У 
XVII ст. під час смути українське козацтво вперше почало безпосередньо 
контактувати з різними московськими верствами, які після перемоги 
династії так званих Романових (1613 рік) намагалися поширити свій вплив 
на Україну. Відтоді в Україні виникла група прихильників Москви і 
Б. Хмельницький був змушений, як підкреслює В. А. Брехуненко, балан-
сувати між прихильниками Москви і вороже налаштованими до Москви, 
насамперед тому що гетьман не міг налаштовувати проти себе увесь 
православний світ.  

Останнім часом вийшла друком ґрунтовна праця російського 
історика з Москви Б. М. Флорі [51], в якій на основі грецьких і сло-
в’янських джерел автор описав дії константинопольського патріарха 
Парфенія II, одного з керівників православного інтернаціоналізму, і його 
зв’язки з Україною і Росією, зокрема, з українським гетьманом Богданом 
Хмельницьким. На прикладі одного константинопольського патріарха 
Парфенія II Б. М. Флоря показує яскраву картину того, як діяли 
представники православного інтернаціоналізму, щоб заохотити Богдана 
Хмельницького прийняти протекторат православного володаря, тобто 
московського царя [36, с. 105–111]. 

У 1980 році в Українському нацковому інституті Гарвардського 
університету (УНІГУ) працював американський і канадський історик, 
фахівець з історії України Франк Сисин. 1985 року у Гарварді вийшла 
друком його докторська дисертація про Адама Киселя, одного з 
соратників Б. Хмельницького. 



103 
 

Праця професора Альбертського університету в Канаді Сисина [66] 
цінна тим, що визначний діяч і контрагент Б. Хмельницького, сенатор 
Адам Кисіль вперше став об’єктом спеціальної монографії. Франк Сисин 
використав документальні матеріали з архівів Польщі, України й Росії, які 
досі не були відомі в історіографії. Сенатор Польської держави і 
Київський воєвода намагався бути лояльним щодо свого суверена короля 
Польщі, але й намагався допомогти Богдану Хмельницькому в його 
змаганнях за автономію України. Ця докторська дисертація мала бути 
вступом до великої монографії про революцію Хмельницького у 
порівнянні з іншими тогочасними революціями в Європі, зокрема в 
Каталонії та Нідерландах. Ф. Сисин підготував рукопис цієї праці, але, на 
жаль, вона й досі не вийшла друком.  

Академік НАНУ Омелян Пріцак, історик, філолог, сходознавець, 
корифей тюркології, орієнталіст широкого профілю, написав понад 1000 
наукових праць, одна з яких присвячена Київській документальній школі. 
Продовжуючи справу свого вчителя І. П. Крип’якевича, у цій праці з 
державотворчих позицій О. Пріцак проаналізував творення української 
історичної школи. Нова праця професора Гарвардського університету про 
історіософію та історіографію Михайла Грушевського вийшла в 1990-х 
роках, у ній автор навів менш відомі навіть дослідникам статті та власні 
рецензійні огляди. О. Пріцак подав у своїх працях [39] критичний аналіз 
наукового доробку Михайла Грушевського як науковця і його внесок у 
вивчення історії України. 

Стосовно першого українсько-турецького договору 1648 року у 
своїй статті «Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною» 
сходознавець О. Пріцак встановив нову дату договору – липень 1648 року, 
проаналізував складові частини договору, включаючи нову джерельну 
базу. Ця стаття була нещодавно надрукована у перекладі турецькою 
мовою [38]. 

У 1991 році в каталозі РДАДА [41] у Москві вчений встановив 
правильну дату укладення основного козацько-османського договору – 
турецького фірману Мегмеда IV про протекторат Богдану Хмельницькому 
– 1651 рік, раніше він датувався 1647-м роком.  

Як польський король Ян II Казимир та його оточення не могли 
сприйняти Б. Хмельницького як партнера, так і польська історіографія аж 
до другої половини ХХ ст. трактувала революцію Богдана Хмельницького 
як бунт Хмельницького, який виступив проти свого монарха з диким 
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хлопством, щоб знищити Польщу, яка на цьому терені була останньою 
твердинею вищої католицької і західноєвропейської цивілізації. 

Найвидатнішим польським дослідником на межі століть був 
Людовік Кубаля. Знавець джерел XVII ст. безсторонньо подавав у своїх 
т. зв. «Szkice historyczne» (Історичних нарисах) невеликі нариси про 
найважливіші події доби Б. Хмельницького з публікацією у додатках 
документів з польських архівів. У кількох працях [61] учений про-
аналізував міжнародну ситуацію XVII ст. 

У дослідженнях польських учених – економіста Roman Rybarski 
(Романа Рибарського) й історика Zbigniew Wójcik (Збіґнєва Вуйцика) [65], 
зокрема у праці «Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та 
її реалізація в державі Військо Запорозьке», реконструйовано потенційний 
бюджет держави Богдана Хмельницького, а також з’ясовано, що собою 
являв Державний скарб за часів Б. Хмельницького. Праці Збіґнєва 
Вуйцика дали змогу визначити ймовірні видатки на дипломатичну службу 
Козацької держави. 

Польські історики зробили велику послугу українській історіографії 
виданням багатющих джерел до XVII ст., таких як Volumina legum [68], 
тобто збірка конституційних постанов і приватних, таких як Księga 
pamiętnicza Michałowskiego [63] та «Мемуари» Альбрихта Радзивілла [64]. 
Тут треба згадати двох польських істориків-фактологів, які з Державного 
головного архіву давніх актів у Варшаві й архіву Оссолінських у Вроцлаві 
видали дуже важливі документи, що роз’яснюють цілу низку спірних 
питань доби Богдана Хмельницького. Здебільшого об’єктивна історія 
України XVII ст. була написана Збіґнєвом Вуйциком [64], проте і цей 
об’єктивний історик не міг відступити від традиційної польської 
ненависті й погорди до всього українського і назвав свою книжку: «Dzikie 
Pola w ogniu...» (Дикі поля у вогні)[69]. 

Насамкінець треба згадати польську монографію про Богдана 
Хмельницького пера сучасного польського історика Януша Качмарчика 
[57], в основному фактологічну і без політичних забарвлень. У цій праці 
зроблено спробу відтворити біографію Богдана Хмельницького на тлі 
історії Східної Європи його часу.   Я. Качмарчик слушно зауважує, що одне 
з найважливіших джерел про часи Б. Хмельницького – книга польського 
мемуариста XVII ст. Якуба Міхаловського (Jakub Michałowski) «Księga 
pamiętnicza» досі існує тільки в любительському виданні XIX ст., до того 
ж текст там подано не повністю. Історик наголошує на необхідності 
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опублікувати нове, наукове видання, бо джерело на це заслуговує. 
Перекладу українською потребує ще одне важливе джерело доби 
Хмельницького – «Щоденник» Альбрихта Станіслава Радзивілла, 
литовського канцлера Речі Посполитої. 
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HISTORIOGRAPHY OF MAJOR INTERNATIONAL AGREEMENTS 
OF BOHDAN KHMELNYTSKY DATED 1648–1657 

Ukrainian scientific historiography that studies activity of Bohdan Khmelnytsky 
arose in 19th century. It was founded by M. Kostomarov, representatives of Kyiv 
historical documentary school that was baptized with the name “narodnik 
school”. Since second half 20th century Polish historians also presented 
objective information about B. Khmelnytsky. 
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