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У дисертації проведено комплексне компаративне дослідження 

опрацьованих у сучасній українській, польській та російській історіографії 

концепцій життя та діяльності Б. Хмельницького, – однієї з ключових постатей 

ранньомодерної української та східноєвропейської історії.  

Проаналізовано стан дослідження проблеми, сформовано репрезентативну 

джерельну базу, опрацьовано методику та концептуальну стратегію дослідження.  

Простежено базові підходи, притаманні згаданим історіографіям, зв’язок із 

попередньою історіографічною традицією, інтелектуальну конкуренцію та 

взаємовпливи, з’ясовано зміст образів Б. Хмельницького, створених наприкінці 

80-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Доведено, що визначальною рисою сучасних інтерпретацій постаті               

Б. Хмельницького стало зближення базових підходів українських та польських 

істориків, а також модернізаторського крила російської історіографії, яке 

полягало в переході більшості польських та незначної частини російських 

істориків на позиції, що віддзеркалювали головну тенденцію сучасної 

української історіографії: оцінка діяльності гетьмана крізь призму його 

державотворчої діяльності, визнаної за органічну потребу українського світу.  

Установлено, що польські історики остаточно відмовилися від опції 

інтерпретації постаті Б. Хмельницького крізь призму концепції «домової війни». 

У російському модернізаторському баченні відкинуто великодержавницькі 
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підходи, закорінені як у російську традицію ХІХ – початку ХХ ст., так і в 

радянську «возз’єднавчу схему». Але більшість російських істориків належать до 

традиціоналістського табору, вони й досі намагаються пристосувати радянське 

«возз’єднавче» бачення образу Б. Хмельницького до сучасної інтелектуальної 

ситуації. 

З’ясовано, що провідною інтерпретаційною тенденцією серед українських та 

польських істориків, а також у модернізаторській концепції стало визнання 

соціального вибуху в Україні середини XVII ст., очоленого Б. Хмельницьким, як 

війни, породженої не тільки соціальними, а й національними суперечностями в 

Речі Посполитій. Сучасний український, польський, а також російський 

модернізаторський  образ Б. Хмельницького будується навколо обговорення 

проблеми, на якому етапі в гетьмана виникла ідея одержавлення українського 

світу, коли ця ідея трансформувалася в концепцію незалежності, яким бачився в 

Чигирині ідеальний зв’язок між Гетьманщиною й Річчю Посполитою, якими 

були перспективи виживання незалежної Гетьманщини, яке місце в цьому 

процесі належить Зборівській угоді 1649 р., Берестецькій битві 1651 р. та 

Переяславській раді 1654 р. 

З’ясовано, що українській науковий образ Б. Хмельницького є більш 

багатогранним, ніж польські чи російські версії. Цей образ охоплює ті питання, 

які в останніх або не представлені, або ледь позначені: інтелектуальні джерела 

визрівання політичних концепцій гетьмана, зв’язок політичної програми 

гетьмана з комплексом уявлень попередньої козацької старшини, бачення та 

розв’язування Б. Хмельницьким проблеми легітимності Гетьманщини, її 

правителя та еліти, внутрішня політика, гетьманські клейноди тощо.  

Доведено, що ключові характеристики сучасного польського та російського 

модернізаторського образу Б. Хмельницького перегукуються з домінантними 

українськими аналогами.  

Ключові слова: Богдан Хмельницький, українська, польська та російська 

історіографії, образ, концепція, компаративістика, інтелектуальна конкуренція, 

взаємовпливи. 
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SUMMARY 

 

Stepanchuk Yu. S. The image of Bohdan Khmelnytsky in the newest Ukrainian, 

Russian and Polish historiography. – The qualified scientific work as the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Historical Sciences in specialty 07.00.06 

Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines. – The Bohdan 

Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, 2018. 

 

In the dissertation, a comprehensive comparative study of the concepts of life and 

activity of B. Khmelnytsky, one of the key figures of the early modern Ukrainian and 

Eastern European history, was worked out in contemporary Ukrainian, Polish and 

Russian historiography. 

The state of the problem research is analyzed, the representative source base has 

been formed and the methodology and the conceptual research strategy have been 

worked out. 

The basic approaches, inherent to the mentioned historiographies, the connection 

with the previous historiographical tradition, intellectual competition and mutual 

influence are traced; the content of the images of B. Khmelnytsky was clarified and 

created in the late 80’s of the twentieth century – at the beginning of the XXI century. 

It is proved that the defining feature of the modern interpretations of the figure of 

B. Khmelnytsky was the convergence of the basic approaches of the Ukrainian and 

Polish historians, as well as the modernization wing of the Russian historiography, 

which consisted in the transition of the majority of the Polish and a small part of the 

Russian historians to positions that reflected the main tendency of the modern 

Ukrainian historiography: Hetman’s activity through the prism of his state-building 

activity, recognized as a completely organic need of the Ukrainian world. 

It was established that the Polish historians finally abandoned the option of 

interpreting the figure of B. Khmelnytsky through the prism of the concept of a «home 

war». In the Russian modernist view, the great-government approaches, rooted in the 

Russian tradition of the nineteenth and early twentieth centuries, as well as in the 
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Soviet «reunited scheme», were rejected. But most of the Russian historians belong to 

the traditionalist camp, they are still trying to adapt the Soviet «reunited» vision of the 

image of B. Khmelnytsky to the current intellectual situation. 

It was discovered that the leading interpretative trend among the Ukrainian and 

Polish historians, as well as in the modernization concept, was the recognition of the 

social blast in Ukraine in the middle of the seventeenth century, led by B. 

Khmelnytsky, as a war generated not only by social but also by national contradictions 

in Rich Pospolyta. The modern Ukrainian, Polish, as well as Russian modernizing 

image of B. Khmelnytsky is being constructed around the discussion of the problem at 

which stage Hetman emerged from the idea of nationalization of the Ukrainian world, 

when this idea was transformed into the concept of independence, which saw in 

Chygyryn an ideal connection between the Hetmanate and Rich Pospolyta, what were 

the prospects of the survival of the independent Hetmanate, what place in this process 

belongs to the Zboriv agreement of 1649, the Berestetsk battle of 1651 and the 

Pereyaslavsk council in 1654 

It is found out that B. Khmelnytsky’s Ukrainian scientific image is more versatile 

than the Polish or Russian versions. This image covers the questions that the latter 

either are not presented or barely labeled: the intellectual sources of the ripening of 

Hetman’s political conceptions, the connection between Hetman’s political program 

and the complex of representations of the previous Cossack elder, the vision and 

solving B. Khmelnytsky’s problem of the Hetmanate’s legitimacy, its ruler and elite, 

internal politics, hetman’s kleynody and others like that. 

It is proved that the key characteristics of the modern Polish and Russian 

modernist image of B. Khmelnitsky overlap with dominant Ukrainian counterparts. 

Key words: Bohdan Khmelnytsky, the Ukrainian, Polish and Russian 

historiography, image, concept, comparativism, intellectual competition, mutual 

influence. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Постать Богдана Хмельницького як центральна в 

ранньомодерній українській історії постійно перебувала на вістрі наукового та 

позанаукового інтересу не тільки в Україні, а й у Польщі та Росії, на історичну 

долю яких так сильно вплинула багатогранна діяльність гетьмана. Від ХІХ ст. 

значення постійної інтелектуальної конкуренції між українською, польською та 

російською історіографією виходило далеко за межі суто наукового інтересу й 

було тісно пов’язане з політикою пам’яті. З кінця ХХ ст. в умовах тих глибоких 

трансформацій, які переживали  українське, польське та російське суспільства, 

цілком очікувано відбувся черговий сплеск зацікавленості до української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст., Б. Хмельницького та 

Гетьманщини. Спостерігається активізація уваги не тільки в середовищі 

істориків, а й у політиці, публіцистиці, літературі, кінематографії. З’явилися нові 

інтерпретаційні тренди, нові підходи до формування образу гетьмана в 

історичної пам’яті  та нові можливості для конкуренції і взаємодії. З іншого ж 

боку, тяжіє спадок попередньої традиції, інерційність стереотипів, не припинили 

дію (лише трансформувалися) позанаукові чинники.  

Такі реалії викликають необхідність глибокого вивчення насамперед 

наукового образу, адже саме наукові інтерпретації становлять фундамент 

інтелектуальної традиції і визначають загальний вектор представлення 

історичної проблеми, хоча інші сфери можуть бути великою мірою автономними 

й реагувати на наукові наративи з досить великим запізненням. Водночас 

публіцистична, літературна та інші складники, наприклад, у сучасній Україні, 

настільки представницькі і пропонують часами версії настільки відмінні від 

наукових, що потребують спеціального вивчення як культурний феномен. Те 

саме стосується й образу Б. Хмельницького в навчальній, навчально-методичній 

літературі та політиці пам’яті.   
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Оскільки ж українська, польська та російська історіографії доби 

Б. Хмельницького завжди розвивалися за активної інтелектуальної конкуренції 

та взаємодії між ними, а сучасна ситуація характеризується набагато щільнішою 

комунікацією та взаємпроникненням інформації, ніж раніше, порівняльна 

перспектива дослідження тут видається оптимальним підходом. Використання 

останньої дасть змогу точніше уявити специфіку кожної та загальні тенденції, 

взаємовпливи та конфронтаційні механізми. 

Об’єктом дослідження є сучасні українська, польська та російська 

історіографії доби Богдана Хмельницького. 

Предметом дослідження є формування та еволюція образу Богдана 

Хмельницького в сучасних українській, польській та російській історіографії. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець 1980-х – другу 

половину 2010-х рр. Вибір нижньої хронологічної межі зумовлено початком 

посттоталітарного розвитку української, польської та російської історіографії в 

умовах розпаду СРСР, ліквідації ідеологічного диктату Москви та інтеграції 

гуманітаристики у світовий інтелектуальний простір. Вибір верхньої 

хронологічної межі зумовлений тим, що в другій половині 2010-х рр. у названих 

вище історіографіях відбулася кристалізація базових тенденцій опрацювання і 

представлення образу Богдана Хмельницького. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах науково-дослідної теми Черкаського національного 

університету ім. Богдана Хмельницького «Український історичний процес у 

теоретико-методологічних студіях, джерелах та історіографії країн Центрально-

Східної Європи» (номер державної реєстрації: 0109U006148) та грантової теми 

Ф77 №Ф77/42-2018 «Образи «сусідів» на прикордонні України, Польщі, 

Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення» 

(номер державної реєстрації0118U004558). 

Мета дослідження полягає у тому, щоб, ґрунтуючись на сучасній 

методології, враховуючи надбання попередників, дослідити образ Богдана 

Хмельницького в сучасних українській, польській та російській історіографії.  
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Реалізація мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань: 

-  проаналізувати стан опрацювання проблеми в історіографії та сформувати 

самодостатню джерельну базу дослідження; 

-  визначити закономірності формування сучасних образів Богдана 

Хмельницького, а також вплив комплексу наукових та позанаукових чинників на 

цей процес; 

- простежити еволюцію базових інтерпретаційних підходів у сучасних 

умовах; 

- дослідити особливості переосмислення історіографічної спадщини 

сучасними істориками;  

- визначити співвідношення сучасних дослідницьких опцій із попередніми 

інтелектуальними практиками; 

- з’ясувати зміст і ключові характеристики образів гетьмана, створених у 

кожній з історіографій; 

- простежити перебіг інтелектуальної конкуренції та взаємодії між 

українськими, польськими та російськими істориками, визначити концептуальні 

перегуки та відмінності. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше: 

– досліджено образ Богдана Хмельницького у сучасному інтелектуальному 

освоєнні ранньомодерної української історії – українській, польській та 

російській історіографії;  

– з’ясовано основні тенденції формування сучасних наукових образів 

гетьмана, перегуки та взаємовпливи, характер зв’язку з попередніми 

історіографічними традиціями;  

– доведено, що ключовою ознакою сучасних інтерпретацій постаті Богдана 

Хмельницького стало зближення базових підходів українських та польських 

істориків, а також модернізаторського крила російської історіографії;  

– розкрито, що це зближення полягало в переході більшості польських та 

незначної частини російських істориків на позиції, що віддзеркалюють головну 

тенденцію сучасної української історіографії: оцінка діяльності гетьмана крізь 
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призму його державотворчої діяльності, визнаної за цілком органічну потребу 

українського світу. Такий підхід став джерелом взаємозближення та 

взаємопроникнення сучасних інтерпретацій і визначив спорідненість образів;  

удосконалено: 

– науковий інструментарій компаративного аналізу образу Богдана 

Хмельницького;  

– розуміння появи сучасних образів Богдана Хмельницького як 

різнопланової взаємодії низки різновекторних чинників; 

– знання про вплив емпіричних досліджень на еволюцію образів Богдана 

Хмельницького у сучасній українській, польській та російській історіографії; 

отримали подальший розвиток: 

– теза про те, що визнання геніальності гетьмана, його талантів державного 

діяча, полководця та політика, його потужного впливу на українську та 

східноєвропейську історії притаманне всім трьом історіографіям; 

– більшість російських істориків належить до традиціоналістського табору, 

вони й досі намагаються пристосувати радянську «возз’єднавчу» візію до 

сучасної інтелектуальної ситуації; 

– польські дослідники 1970-х – 1980-х рр. (З. Вуйцик, Я. Качмарчик, М. 

Нагельський, В. Сєрчик, Т. Хинчевська-Геннель) запропонували відмовитися від 

концепції «домової війни»; 

– думка про те, що високий ступінь взаємопроникнення між історіографіями 

в частині результатів дослідження сприяють поступовому нівелюванню 

відмінностей у структурі концептуалізацій.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її висновки та 

узагальнення можуть стати у нагоді під час дослідження еволюції інтерпретацій 

в історіографії доби Богдана Хмельницького та ранньомодерної історії України 

загалом, а також під час написання синтетичних праць із історії розвитку 

української, польської та російської історіографій. Результати дослідження 

мають важливе значення для становлення новітніх тенденцій у вивченні 

української Національно-визвольної війни другої половини XVII ст., а також для 
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підготовки підручників для закладів вищої освіти та відповідних курсів лекцій. 

Результати дослідження стимулюють розроблення базових сучасних підходів до 

осмислення ролі історичних знань та історіографічних образів у політиці пам’яті. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дослідження обговорено на засіданнях кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького. Результати дисертації було оприлюднено автором у доповідях і 

повідомленнях на Міжнародній наукової конференції «Беларусь і суседзі: 

гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і узаемауплывы» (м. Гомель, 9–10 жовтня 

2008); Міжнародній наукової конференції «Україна і Польща: історичне 

сусідство» (м. Вінниця, 17–18 травня 2012); Першій Мурованокуриловецькій 

науково-краєзнавчій конференції (смт Муровані Курилівці, 21–22 жовтня 2016); 

XXVII Всеукраїнській Вінницькій науковій історико-краєзнавчій конференції (м. 

Вінниця, 7–8 жовтня 2016); XXXIV Міжнародній краєзнавчій конференції 

молодих учених «Краєзнавство та пам’яткознавство» (м. Харків, 9 грудня 2016); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Людина віртуальна: нові 

горизонти» (м. Монреаль, 20–21 березня 2017); Міжнародній науковій 

конференції «Україна і Польща: історичне сусідство» (м. Вінниця,19–20 травня 

2017); Другій Мурованокуриловецькій науково-краєзнавчній конференції (смт 

Муровані Курилівці, 22–23 вересня 2017); Всеукраїнській науковій історико-

краєзнавчій конференції «Хмельниччина: історія та сучасність», присвяченій 80-

річчю утворення Хмельницької області (м. Хмельницький, 27–28 вересня 2017); 

Першій Чернівецькій історико-краєзнавчій конференції (м. Чернівці, 6 жовтня 

2017); Шостій Могилів-Подільській науково-краєзнавчій конференції (м. 

Могилів-Подільський, 27–28 жовтня 2017); XV Подільській науковій історико-

краєзнавчій конференції, присвяченій 100-річчю Української революції 1917-

1921 рр., 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, 17–18 листопада 

2017); П’ятих Міжнародних наукових читаннях пам’яті академіка Костянтина 
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Поповича «Українсько-молдовські культурні зв’язки в синхронії та діахронії» (м. 

Кишинів, 12–13 жовтня 2017). 

Публікації. Основні положення дослідження відображено в монографії 

автора, у 43 авторських статтях, з яких 20 – у наукових фахових виданнях 

України, 6 – у наукових періодичних закордонних виданнях та українських, 

індексованих у міжнародних наукових базах. 

Обсяг і структура дисертації зумовлено її метою та завданнями. 

Дисертаційна праця складається зі вступу, чотирьох розділів (15 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел та літератури (603 найменування). 

Загальний обсяг рукопису становить 458 сторінок, з них 395 – основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Історіографія проблеми 

 

Історіографічна ситуація в досліджуваній ділянці характеризується 

відсутністю всебічних спеціальних досліджень. У нашому розпорядженні лише 

окремі спостереження. Правда, були спроби очистити загальні тенденції 

формування сучасних уявлень про Б. Хмельницького в Україні та Польщі. 

Зокрема, С. Плохій ставив собі за мету визначити «головні риси сучасних 

українських підходів до повстання під проводом Б. Хмельницького» [244, с. 59]. 

Дослідник відзначав, що пострадянські українські історики «часто посилались на 

праці представників української діаспори, особливо тих, що належали до т. зв. 

«державницької школи» й у цьому бачить одну з причин швидкого поширення в 

Україні погляду на Б. Хмельницького як творця держави. Що ж до інтерпретації 

Переяслава 1654 р. та задуму Б. Хмельницького, то найбільший вплив мали ідеї 

М. Брайчевського [244, с. 60–62]. На думку С. Плохія, відбулася еволюція опцій 

оцінки Б. Хмельницького: «Якщо наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

головна увага українських істориків зосереджувалася на державницькому аспекті 

діяльності Б. Хмельницького, останніми роками акцент змістився на 

підкреслення визначної ролі гетьмана в українському національному 

будівництві» [244, с. 66].    

В. Надворний присвятив статтю сучасній польській науковій літературі про 

Б. Хмельницького. Дослідник, однак, сконцентрувався переважно на короткому 

реферуванні вибіркових праць, хоча в окремих випадках зроблені й 

концептуальні спостереження. Зокрема, автор слушно відзначив переосмислення 

концепції «домової війни», наголошення сучасних польських істориків на 

державотворчій діяльності Б. Хмельницького, визнання Я. Качмарчиком та З. 
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Вуйциком наявності в політичній програмі українського гетьмана ідеї 

незалежності України [228, с. 213–228]. Водночас стаття містить і низку 

прямолінійних та необґрунтованих суджень. Зокрема, невмотивованими є 

висновки, що «традиційні підходи у тлумаченні подій 1648–1657 рр. є 

домінуючими»  або, що тільки в кінці ХХ ст. «вперше польськими істориками 

започатковувалось дослідження ролі гетьмана у формуванні української 

держави» [228, с. 221]. 

Нещодавно з’явилася розвідка В. Гоцуляка, у якій так само коротко оглянуто 

вже сучасну українську історіографію доби Б. Хмельницького. Дослідник 

спробував в загальному плані виділити ключові тенденції дослідження постаті 

гетьмана. Відзначено, що сучасні українські історики «поривають із 

«Переяславським міфом», із міфологічною ідеалізацією Хмельницького», вони 

концептуалізували, що Б. Хмельницький «одночасно і особа, і політик із його 

внутрішньою еволюцією, мудрістю, далекоглядністю в проведенні внутрішньої й 

зовнішньої політики», істотно розширили проблематику дослідження тощо [93, 

с. 8–18].  

У працях двох авторів сучасний стан інтелектуального освоєння постаті Б. 

Хмельницького в Україні розглянуто під кутом формування образу гетьмана в 

історичній пам’яті. 1999 р. з’явилася праця О. Гриценка «Архетипальний 

володар (Богдан Хмельницький)». Автор, досліджуючи еволюцію історичної 

пам’яті, не мав наміру цілісно вивчати образ гетьмана в науковій літературі.  

Завдання було звужено до з’ясування, як змінювалися в українському суспільстві 

міфологеми про Б. Хмельницького від другої половини XVII ст. до сучасності. 

Під таким кутом оглянуто лише незначний сегмент власне наукової продукції, 

зокрема ті праці, які, на думку автора, є знаковими для творення 

міфологізованого образу гетьмана тієї чи тієї доби. Із сучасної історіографії до 

поля зору дослідника частково потрапили напрацювання Я. Дашкевича, В. 

Смолія та В. Степанкова 1990-х рр. Власне, О. Гриценко підходить до всього 

радше політологічно, абстрагуючись від суто наукових узагальнень і концепцій 

авторів та не переймаючись уписуванням в історіографічний контекст нових 
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опцій, а розглядаючи доробок лише як інтелектуальний продукт, наділений 

впливом на свідомість. Тому слушні спостереження пересипані непевними 

висновками, які не враховують сучасних реалій і закономірностей наукового 

потрактування доби Б. Хмельницького.    

Дослідник, наприклад, умотивовано констатував, що «1990-ті роки принесли 

нове переосмислення постаті Хмельницького, його ролі у формуванні нації та в 

тодішній “розбудові державності”» [94, с. 13–84]. Проте «на місце давніх «бійців 

ідеологічного фронту» прийшли «люди з державницьким мисленням», які не 

бажають копирсатися в суперечливих, а часто і неприємних фактах нашої історії; 

їм потрібна така історія й такі факти, які б зміцнювали національну гордість і 

давали гідний приклад, «делать жизнь с кого» [94, с. 66]. Тому монографія В. 

Смолія та В. Степанкова була оцінена як «зразок успішної деконструкції старих 

міфів», але вона вже «має симптоми нового міфотворення – це регулярне й не 

завжди переконливе вживання авторами термінів “Українська держава”, 

“Українська республіка” стосовно Війська Запорозького 1648–1653 рр.» [94, с. 

63–64]. Ці симптоми розвинулися в подальших працях. Скажімо, одну з 

монографій та статтю В. Смолія та В. Степанкова кваліфіковано так: «Обидва 

тексти можна віднести до найреспектабельніших, рафіновано-академічних 

зразків сучасної “державницької” міфологізації Хмельниччини та її лідера. На 

підставі таких квінтесенційних текстів уже може розгортатися “масовізація” (у 

підручниках, промовах достойників, а далі – й у телесеріалах та естрадних 

піснях) оновленого національно-державницького культу Хмельницького як 

складника міфологічних нарацій про “національну революцію” та про створення 

української національної держави в середині XVII ст.» [94, с. 70]. 

Узагалі і Я. Дашкевича, і В. Смолія, і В. Степанкова кваліфіковано як  

сучасних міфологізаторів-державників на підставі лише того, що вони 

акцентували увагу на державотворчому складнику діяльності Б. Хмельницького. 

У статті Я. Дашкевича «Родинний клан Хмельницьких» «проглядає ідеологічна 

установка» [94, с. 67]. В. Смолія та В. Степанкова звинувачено у відверто 

тенденційному переосмисленні «явищ вітчизняної історії» [94, с. 72].  
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Натомість статті В. Масненка [197, с. 14–22], які так само присвячені образу 

Б. Хмельницького в сучасній історичній пам’яті, позбавлені  подібних інвектив. 

Дослідник зосереджується на аналізі чинників та перебігу формування цього 

образу. Розглядаючи суспільно-політичне тло, В. Масненко увиразнює імпульси, 

які були генеровані суспільно-політичними практиками влад, та реакцію соціуму 

на них, простежує еволюцію ставлення влад і соціуму до постаті Б. 

Хмельницького. Такі спостереження, доповнені статистичними відомостями,  

мають важливе значення для розуміння того ідеологічного та суспільного 

контекстів, у яких розвивалися наукові дослідження постаті Б. Хмельницького 

[198, с. 27–31].   

Монографія В. Маслака «Ранньомодерна українська державність в сучасній 

польській та російській історіографіях»  аргументовано спростовує тезу про те, 

що будь-яка позитивна розмова про державотворчу діяльність Б. Хмельницького 

та добачання національних мотивів у подіях середини XVII ст. в Україні має 

присмак відповіді науки на актуальне ідеологічне замовлення в умовах 

відновлення української державності.  Компаративна перспектива дала змогу 

авторові показати, що «найважливішою тенденцією доби став процес 

радикального зближення підходів між польською, українською та 

модернізаторською складовою російської історіографії» [195, с. 284]. Переважна 

більшість польських істориків відмовилися від концепцій «меча, хреста і плуга», 

«домової війни» та «єдиного шляхетського народу», а в модернізаторському 

таборі російської науки позбулися великодержавницької парадигми та 

«возз’єднавчої» візії українсько-російських стосунків [195, с. 284–285]. Як 

зазначав В. Маслак, «образ української державності, сконструйований більшістю 

сучасних польських істориків, навіть й авторами загальників з польської історії, 

базується на опції, яка описує протистояння середини – другої половини XVIIІ 

ст. як війну за одержавлення українського світу, розглядає шанси на здобуття 

незалежності та подає подальшу історію Гетьманщини крізь призму ступеня 

реалізації ідеї самодостатньої державності з гетьманом на чолі» [195, с. 287]. 
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Загалом дослідження В. Маслака, описуючи загальні закономірності 

формування моделей ранньомодерної української державності в сучасній 

польській та російській історіографії та сутність цих моделей, створює добре 

підґрунтя для дослідження еволюції образу Б. Хмельницького. Аналогічну роль 

відіграють і якісні історіографічні дослідження В. Брехуненка [62], В. Кравченка 

[170], М. Нагельського [226], К. Петкевича [238], О. Яся [431] про концепції 

Переяслава 1654 р. в українській, російській та польській історіографіях. У 

рамках таких фронтальних досліджень змістовно розглянуто й історіографію 

1990-х рр., що, крім усього, дає й ретроспективу, таку важливу для з’ясування 

ґенези тих чи тих історіографічних уявлень.  

Якщо в статтях, присвячених українській та російській історіографіям, 

загалом наявні лише короткі сюжети, то панораму поглядів і думок у сучасній 

польській історіографії розглянуто ґрунтовно. К. Петкевич [238] та М. 

Нагельський [226] поглибили напрацювання Я. Качмарчика [148], Г. Літвіна 

[511], З. Вуйцика [593], Д. Геровського [489] стосовно переяславського задуму Б. 

Хмельницького.  

На думку Т. Хинчевської-Геннель, інтерпретації Я. Качмарчика та В. 

Сєрчика  «засадничо не відрізняються, якщо йдеться про генеральний погляд на 

повстання Хмельницького» [453]. В українській історіографії коротка заувага в 

постановочному плані про концепції Я. Качмарчика та В. Сєрчика щодо сутності 

політичної програми Б. Хмельницького належать О. Рудій. Дослідниця 

відзначила, що «В. Сєрчик, Я. Качмарчик, М. Франц, на відміну від учених ХІХ – 

початку ХХ ст., визнають існування у Б. Хмельницького чіткої політичної 

програми створення незалежної козацької держави» і «переконані, що лише 

після Зборова і поразки під Берестечком козацький гетьман почав шукати шляхів 

створення самостійної Української держави, незалежної від Речі Посполитої» 

[250, с.265–266 ]. Міркування названих польських істориків на хронологію появи 

в Б. Хмельницького інтенцій до незалежності без глибшого аналізу 

протиставляються поглядам В. Смолія та В. Степанкова [250, с. 266]. 



25 
 

 

Належить згадати і доробок Д. Бравцева, що стосується вивчення сучасної 

російської історіографії доби Б. Хмельницького [58]. Однак фокусуючись, як 

слушно відзначав В. Маслак [195, с. 11–12], здебільшого на реферуванні розділ 

за розділом праць Л. Заборовського, Б. Флорі, Г. Саніна й Т. Таїрової-Яковлєвої, 

виданих до 2004 р., дослідник спромігся лише на розрізненні спостереження 

(хоча часами й плідні), так і не створивши цілісного полотна. До того ж 

дослідник не концентрувався на проблемі образу Б. Хмельницького. 

В історіографічному кошику є декілька статей, безпосередньо присвячених 

аналізу окремих сегментів доробку різних сучасних істориків на ниві 

висвітлення діяльності Б. Хмельницького. Насамперед варто згадати статтю В. 

Яценка, у якій в межах стислого аналізу підходів сучасної російської 

історіографії до вивчення доби Б. Хмельницького зроблено слушні 

спостереження щодо формування новітніх образів Б. Хмельницького. Зокрема, 

дослідник відзначив, що більшістю російських істориків «зовнішньополітична 

діяльність Хмельницького подається лише у фарватері російської зовнішньої 

політики» [432, с. 278]. У цьому ж таборі нехтують дослідженням 

державотворчих процесів та намагаються подати ключові події 1648–1653 рр. 

так, «аби московський вибір Б. Хмельницького здавався безперечним і 

неминучим» [432, с. 271]. Водночас Т. Таїрова-Яковлєва демонструє 

«нетрадиційний для російської історіографії погляд на Хмельницького як на 

діяча, що проводив самостійну політику, узгоджену не з політичним курсом 

котроїсь чужоземної держави, а з потребами Гетьманщини», «пробує 

спростувати й іще один сюжет імперської історичної моделі, згідно з яким 

Хмельницький пристав на московську протекцію через «одновірність» та 

«однопмлемінніcть» українців та московитів» [432, с.276–277].     

Чотири короткі статті належать перу А. Ткачук. В одній із них побіжно 

згадано доробок З. Когута, Ф. Сисина та П. Магочі [355]. Дві інші телеграфічно 

оглядають польські та українські дослідження постаті Б. Хмельницького. При 

цьому зміст статті про польську історіографію майже дослівно перенесено в 

іншу, де останню охарактеризовано разом з українською [356]. В аналогічній  –  
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стисло оцінюються українські дослідження сучасної польської історіографії доби 

Б. Хмельницького [357]. Дослідниця відзначає «зміну тональності в оцінках 

польськими істориками постаті Богдана Хмельницького», «зважений підхід Я. 

Качмарчика», монографію якого вважає «вершиною польської історіографії в 

дослідженні постаті Б. Хмельницького» [356, с. 165–166]. Особливості підходів 

авторки до дослідження добре видно з узагальнень: «Підводячи підсумок аналізу 

сучасної польської історіографії, присвяченої постаті Богдана Хмельницького, 

маємо зазначити, що коли не зважати на згадки про гетьмана в узагальнювальних 

працях, то вона не така вже й розлога порівняно з дослідженнями часів 

поневолення і у роки другої Речі Посполитої» [356, с. 166]; або наступна теза, яка 

підсумовує стан української історіографії: «Сучасна українська історіографія 

проблеми може бути охарактеризована як доволі розлога. Окрім наукових 

досліджень, опубліковано широке коло науково-популярних праць. Поруч із 

вченими постаттю гетьмана цікавляться краєзнавці, журналісти і пересічні 

громадяни» [357, с. 204]. 

Спробу стислого аналізу сучасних українських досліджень благодійності Б. 

Хмельницького на користь Православної Церкви здійснила В. Коцур. Науковець 

знову ж таки обмежилася короткими анотаціями змісту наукових та науково-

популярних праць із цієї тематики [166].Тож стаття має радше бібліографічну 

цінність.  

Важливий історіографічний підтекст мають статті, які відбивають полеміку 

між Н. Яковенко[408] та В. Степанковим [316], адже сама драматургія жанру 

заздалегідь передбачала оцінки доробку попередників та вписування його в 

історіографічний контекст. Аналогічний ефект присутній і в рецензіях на деякі 

праці про добу Б. Хмельницького [110; 111; 138; 192; 203; 308; 309; 395; 404; 411; 

472; 500].    

Загалом стан наукової розробки теми вимагає подальшого ґрунтовного 

дослідження образу Б. Хмельницького в усіх трьох історіографіях. Проте 

історіографічна ситуація характеризується й наявністю цінних спостережень та 

узагальнень, здатних виконати важливу інспіративну роль. 
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1.2 Джерельна база дослідження 

 

Формування джерельної бази є фундаментальним питанням будь-якого 

дослідження, адже від ступеня її повноти залежить глибина та якість власне  

дослідницьких процедур. Що ж до історіографічного дослідження, то джерельна 

база має свої характерні особливості. Ключова з них полягає в тому, що вона  є 

дворівневою, адже, крім історіографічних пам’яток, у яких безпосередньо 

відбивається предмет дослідження, потрібно залучати історіографічний контекст. 

Тому перший рівень наповнюють праці, які містять інформацію про образ Б. 

Хмельницького в сучасній українській, польській та російській історіографіях, 

окремі сегменти цього образу, специфіку формування, еволюцію тощо. Другий 

рівень становлять пам’ятки, які віддзеркалюють специфіку образу Б. 

Хмельницького та його доби в попередніх українській, польській та російській 

історіографічних традиціях. 

Джерельна база першого рівня містить такі групи джерел: 

- монографії, статті, тези виступів; 

- рецензії; 

- матеріали публічних дискусій; 

- археографічні публікації джерел. 

Безперечно, основна частина джерел в усіх трьох історіографіях належить до 

першої групи.  В українській історіографії сюди входить доробок науковців не 

лише України, а й із діаспори. Критерієм залучення до дослідження праць С. 

Величенка, Т. Мацьківа, С. Плохія, О. Прицака, Ф. Сисина, З. Когута, П. Магочі є 

той факт, що згадані дослідники ідентифікували себе як українські історики. У 

цьому сенсі показовим є приклад С. Плохія, який починав своє наукове життя в 

Україні, а згодом перебрався спершу до Канади, а згодом – до США.   

Серед істориків з України актуалізовано науковий доробок О. Апанович, В. 

Брехуненка, В. Горобця, С. Горошка, В. Кривошеї, Ю. Мицика, Ю. Савчука, В. 

Смолія, О. Сокирка, В. Степанкова, М. Сигидина, О. Струкевича, Я. Федорука, Т. 

Чухліба,  Н. Яковенко. Виходячи з того, що предметом дослідження є суто 



28 
 

 

науковий образ Б. Хмельницького, до джерельної бази не увійшли 

популяризаторські, публіцистичні та інші праці ненаукового характеру, а також 

навчальна та методична література. Усі подібні праці потребують окремого 

ретельного дослідження. Аналогічний підхід застосовано й до польської та 

російської літератури. 

З доробку польської історіографії залучено праці Ю. Бардаха, В. 

Бернацького, П. Борека, М. Вагнера, Я. Відацького, Г. Віснера, З. Вуйцика, П. 

Гавроня, Д. Гєровського, Я. Домбровського, М. Дроздовського, Я. Качмарчика, 

Д. Колодзейчика, Я. Комуди, К. Коссаржецького, П. Кролля, Т. Кшонстека, Г. 

Літвіна, К. Лоссон, В. Маєвського, Д. Мілевського, А. Міроновича, Т. Млечек, 

М. Нагельського, С. Охманн-Станішевської, Л. Оссолінського, А. Перналя, К. 

Петкевича, Д. Плови, М. Роговича, Р. Романського, В. Сєрчика, А. Сулими-

Камінського, Я. Тазбіра, М. Франца, Т. Хинчевської-Ґеннель, Т. Цесельського. 

Російська історіографія представлена дослідженнями О. Алмазова, І. 

Андреєва, В. Артамонова, О. Баранової, А. Богданова, А. Євлахова, Л. 

Заборовського, Н. Захар’їної, Д. Іванова, Є. Кобзарєвої, К. Кочегарова, Я. 

Лазарєва, Л. Лобачева,  А. Малова, М. Рогожина, Г. Саніна, Л. Семенової, Т. 

Таїрової-Яковлєвої, С. Фаїзова, Б. Флорі, Б. Фонкіча, О. Хаванової, Д. Хапаєвої, 

В. Ченцової. 

Ще одним компонентом джерельної бази є рецензії, у яких дослідники 

нерідко не тільки оцінювали доробок конкретного дослідника, а й висловлювали 

свої міркування щодо аналізованої інтерпретації. На підставі рецензій добре 

видно пульс сучасних підходів, взаємовпливи, сприйняття / несприйняття нових 

тез та пояснень. Усього виявлено 13 таких рецензій, що належать перу О. Гуржія, 

М. Дроздовського, В. Заруби, Д. Колодзейчика, С. Макарчука, В. Матях, Ю. 

Мицика, В. Степанкова, Т. Чухліба, В. Щербака, Н. Яковенко.  

Не менш важливе значення мають матеріали круглих столів та дискусій. 

Інформативний потенціал цієї групи джерел підвищується завдяки участі в 

багатьох подібних заходах представників різних історіографій та різних 

наукових середовищ. Це створює додаткові можливості для компаративного 
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дослідження. Такими, зокрема, є круглі столи в рамках міжнародної наукової 

конференції «Україна – Росія: діалог історіографій» (Чернігів 2007) за участю 

українських та російських дослідників, круглого столу з проблем термінології та 

хронології історії України XVII ст., який відбувся в Санкт-Петербурзі 2004 р. за 

участю низки провідних дослідників ранньомодерної української державності  

(серед них – Т. Таїрова-Яковлєва, Б, Флоря, С. Фаїзов, Т. Хинчевська-Ґеннель, Д. 

Колодзейчик, С. Плохій, З. Когут, Ф. Сисин, В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. 

Горобець, В. Щербак).  

Варто виділити й матеріали публічних обговорень, які відбулися в 

середовищі російських істориків. Приковує увагу дискусія з приводу природи 

українсько-російських стосунків доби Гетьманщини, яка відбулася в 2003 р. 

[117]. Це обговорення надає цінну інформацію з приводу теоретико-

методологічних засад формування образу ранньомодерної української 

державності в сучасній російській історіографії, новітньої адаптації в певних 

середовищах концепції «загальноросійської культури» як традиційного 

фундаменту прочитання української історії, впливу концепцій модерної нації, 

«Центрально-Східної Європи» тощо. Так само беззаперечну цінність має 

обговорення доповіді Г. Саніна «Богдан Хмельницький та Іван Мазепа», яке 

відбулося 2008 р., яке відбиває культивовані в традиціоналістському таборі 

російської історіографії базові підходи до інтерпретації постаті Б. 

Хмельницького [262].    

 Ще одним суттєвим компонентом джерельної бази дослідження є 

археографічні публікації, здійснені українськими, польськими та російськими 

істориками. Поява нових таких публікацій є важливим елементом наукового 

процесу. Вона не лише демонструє нарощення актуалізованої джерельної бази та 

дослідницькі пріоритети, але й дозволяє оцінити видозміну суто наукового 

підґрунтя для тих чи тих концептуалізацій. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

побачили світ такі різновиди археографічних публікацій: тематичні збірники, 

додатки  до монографічних досліджень та статей, публікації наративів. 

Об’єктами публікацій ставали універсали, листи, реляції, діаріуші, щоденники. 
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Особливо варто виділити появу таких збірників, як: «Універсали Богдана 

Хмельницького», чотиритомник «Джерела з історії Національно-визвольної 

війни українського народу 1648–1658 рр.», «Військові реляції з перших років 

польсько-козацьких боїв повстання Богдана Хмельницького доби «Вогнем і 

мечем»,«Переписка гетьманів Лівобережної України з Москвою і Санкт-

Петербургом», «Джерела часів гетьманування Богдана 

Хмельницького»,«Російська та українська дипломатія в міжнародних відносинах 

в Європі середини ХVII століття», «Документи до історії Гетьманщини у фондах 

санкт-петербурзьких архівів», діаріуші Зборівської битви 1649 р., облоги 

українським  військом Кам’янця-Подільського в 1651 р., елекційного сейму 1648 

р., шляхетські літературні твори про українську Національно-визвольну війну.  

Підсумовують джерельну базу пам’ятки історіографії, які формують 

історіографічне підґрунтя новітніх інтерпретацій образу Б. Хмельницького  в 

українській, польській та російській історіографії. Урахування попередніх 

традицій покликане відтінити ґенезу сучасних поглядів і підходів, показати 

ступінь оригінальності сучасних концепцій та взаємовпливи. Під час підготовки 

дисертації актуалізовано доробок усіх трьох історіографій ХІХ–ХХ ст.  

 

1.3 Методологія дослідження 

 

Специфіка історіографічного дослідження вимагає використання особливої 

комбінації методів. В основу концептуальної стратегії дослідження сучасного 

образу Б. Хмельницького в українській, польській та російській історіографіях 

покладено розуміння появи цього образу як різнопланової взаємодії низки 

різновекторних чинників. Послідовне врахування їх дозволить глибоко 

проникнути в предмет, виписавши цілісне полотно процесу формування та 

еволюції інтерпретацій постаті гетьмана.   

Насамперед враховувався той факт, що образ Б. Хмельницького є 

невід’ємним складником загальних підходів до пояснень історії ранньомодерної 

української державності та наслідків такої концептуалізації. Відтак сучасні 
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інтерпретації цієї проблеми, поширені в усіх трьох історіографіях, розглядаються 

як відправний пункт для з’ясування специфіки еволюції образів Б. 

Хмельницького. Використання такої опції покликане створити необхідний 

науковий контекст, без урахування якого неможливо дослідити ґенезу тих чи тих 

інтерпретацій, позицій, думок та верифікувати й типологізувати їх.  

Іншим важливим чинником, який у цьому ж сенсі треба обов’язково 

враховувати, є функціонування спільного історіографічного простору, особливо 

беручи до уваги інтенсифікацію, починаючи з 1990-х рр. контактів між 

істориками різних країн, дедалі потужніші можливості цифрових технологій, 

Інтернету тощо. Конкуренція між українським, польським та російським 

баченням, яка від початку ХІХ ст. ніколи не згасала, нині відбувається набагато 

динамічніше, ніж раніше. Доробок тих чи тих істориків швидше стає надбанням 

усієї наукової спільноти. А тому, досліджуючи  історіографічний процес, 

належить тримати руку нам пульсі таких взаємовпливів. 

Украй важливим є також щільне вписування сучасних інтерпретацій в 

історіографічний контекст кожної історіографії. Попередня історіографічна 

традиція не може не даватися взнаки. Вона тяжіє над новітніми 

концептуалізаціями, неминуче чинячи вплив на сучасне історіописання. В 

історіографії уже відзначалася спадкоємність пояснень ранньомодерної 

української державності в російській та польській історіографіях. Чимало 

сучасних українських, російських та польських дослідників починали свій 

науковий шлях в 1970–1980-х рр., що додає додаткової потреби звернутися до 

історіографічної спадщини.  

Зрештою, важливим компонентом історіографічного дослідження (під час 

аналізу інтерпретацій) має бути використання такого чинника, як суто наукові 

підстави появи тих чи тих узагальнень, що, на жаль, не завжди роблять. 

Позбавлені такого контексту історіографічні студії тяжіють до надмірного 

схематизму, віддалених від перебігу дослідницького процесу оцінок, пошуку 

відповідей на манівцях позанаукових чинників.  Тому в дослідженні, крім 

використання інших процедур, зроблено наголос на визначенні того, як 
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вплинули на рух концепцій наслідки емпіричних досліджень, як-от: розширення 

джерельної бази, поява в науковому обігові джерел, які проливають інше, ніж 

досі, світло на ті чи ті процеси, статистичні спостереження тощо.     

Усі зазначені вище опції створюють платформу для використання власне 

методів. Для реалізації мети та завдань дослідження обрано сукупність 

взаємопов’язаних між собою загальнонаукових, міждисциплінарних та 

спеціально-історичних методів пізнання, застосування яких дозволяє досягти 

поставленої мети. Центральне місце в цій сукупності посідає принцип історизму, 

який передбачає розгляд будь-якого явища в його саморозвитку під впливом 

різноманітних чинників. У поєднанні з принципом історизму використано 

принципи об’єктивності, цілісності та контекстуалізації, які дозволяють 

максимально обмежити вплив на хід та результати дослідження постаті самого 

дослідника. З огляду на особливості об’єкта й предмета дослідження 

використання всіх зазначених принципів досягається через залучення таких 

загальнонаукових та спеціально-історичних методів методів, як: історико-

генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, логічний, системний 

підхід, сходження від абстрактного до конкретного і навпаки, аналіз, синтез. 

Поєднання різних методів дозволило глибше проникнути в сутність предмета 

дослідження, чіткіше виділити вузлові аспекти проблеми та сформувати 

вмотивовану стратегію дослідження.  

*** 

Підсумовуючи огляд історіографії дослідження образу Б. Хмельницького в 

сучасній українській, російській та польській історіографії, а також джерельної 

бази, належить насамперед зазначити, що проблема, хоча й приковувала увагу 

дослідників, але не стала об’єктом цілісного вивчення. З різною ступінню 

повноти розглядалися лише деякі аспекти. Проте більшість складників проблеми 

залишилися поза полем дослідження, що не дає змоги уявити особливості 

формування та еволюції образу гетьмана в усіх трьох історіографіях, визначити 

взаємовпливи та зв’язок сучасних концепцій з попередніми історіографічними 

традиціями. Утім історіографічна спадщина містить низку цінних спостережень, 
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здатних виконати інспіративну роль, зокрема авторства В. Маслака, С. Плохія, 

М. Нагельського та ін. 

Формування джерельної бази відбувалося на принципах повноти та 

репрезентативності. Вона охоплює монографії, статті, тези виступів, рецензії, 

матеріали публічних дискусій, археографічні публікації джерел. Такий підхід 

дозволяє із застосуванням обраної концептуальної стратегії досліджень та 

сукупності методів пізнання докладно дослідити предмет, реалізувавши заявлені 

мету та завдання дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

 

2.1 Ідеологічне та інтелектуальне тло еволюції наукового образу 

гетьмана 

 

Постать Богдана Хмельницького, безумовно, завжди належала до найбільш 

знакових для української історіографії і водночас для історичної пам’яті 

українців. Перебуваючи понад три століття на верхівці зацікавлень, ця постать 

просто не могла не обрости різноманітними інтерпретаціями та міфологемами. 

О. Гриценко слушно веде мову про Б. Хмельницького як «комунікаційний 

феномен» в Україні [94, с. 13]. І така насичена й багатогранна суспільна функція 

образу гетьмана є цілком закономірною, зважаючи на ту неординарну роль, яку 

відіграв гетьман в українській історії. Не виняток і зацікавлення сучасних 

істориків. Щобільше, саме з початку 1990-х рр. спостерігається активізація 

наукових досліджень діяльності Б. Хмельницького, що резонувало зі 

стрибкоподібним зростанням суспільного інтересу до української історії, 

неминучим з огляду на відновлення державності.  

Підвищений інтерес до постаті гетьмана в незалежній Україні тісно 

корелюється з успадкованим із радянських часів культом гетьмана, утіленого в 

тривалих ідеологічних маніпуляціях під кутом міфу про «возз’єднання України з 

Росією», у назвах двох українських міст, однієї області, в іменуванні численних 

вулиць та площ, в ордені Богдана Хмельницького тощо. Радянський ідеологічний 

канон передбачав існування вулиці чи площі Б. Хмельницького в центральній 

частині українських міст і містечок. За підрахунками В. Масненка, на сьогодні в 

населених пунктах України є 125 пам’ятників Б. Хмельницькому [197, с. 16].Не 

буде перебільшенням сказати, що Богдан входить до стислого грона історичних 

постатей, відомих в Україні майже кожному представникові широкого загалу. До 
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того ж він стабільно сприймався і сприймається зі знаком плюс, у чому дуже 

велику роль відіграв той факт, що «Хмельницький – герой на всі часи і для всіх 

режимів» [94, с. 16]. Власне, упровадження Сталіним у 1943 р. ордена Богдана 

Хмельницького зумовлене насамперед саме упізнаваністю та популярністю 

гетьмана в українському суспільстві, а вже потім далекосяжним ідеологічним 

розрахунком (Переяслав 1654 р. тоді ще не був канонізований). Згідно з 

рейтингом історичних осіб, визначеним у 2002 р., позитивно до Б.  

 Хмельницького ставилося 83% українців [183, с. 240]. Як підсумовував В. 

Масненко стосовно результатів соціологічних досліджень 2002, 2003, 2006 рр., 

майже «усі соціологічні опитування засвідчують першість Б. Хмельницького у 

сучасному національному пантеоні» [197, с. 17]. 

З іншого боку, на високу затребуваність Б. Хмельницького в науковому 

дискурсі незалежної України та в політиці пам’яті зі зрозумілих причин впливала 

не тільки потужна історіографічна та ідеологічна спадщина, а і його непересічна 

роль як керівника найпотужнішого українського повстання ранньомодерних 

часів і будівничого ранньомодерної Української держави – Гетьманщини. Цю 

роль неможливо було затерти, і вона проглядалася навіть в ортодоксальних 

російських чи польських  великодержавницьких концепціях. 

В умовах, коли Україна здобула 1991 р. омріяну багатьма незалежність, 

звернення до попередніх прикладів державотворення було закономірним. У 

цьому не тільки черпалася емоційна наснага, а й убачалася історична легітимація 

новітніх зусиль. Відповідно постаті, з якими пов’язувалися попередні спроби 

відновлення української державності чи її розвиток, приковували особливу 

увагу. А тому поява в середині XVII ст. української держави у вигляді 

Гетьманщини, неминуче виносила Б. Хмельницького на передній край і 

суспільно-політичного, і наукового інтересу, адже саме під його керівництвом 

звичайне козацьке повстання швидко переросло в українську Національно-

визвольну війну і так само швидко привело до одержавлення українського світу, 

появи нової еліти на базі козацького стану та змагань за міжнародну легітимацію 

Гетьманщини і її правителя. А геополітичні зсуви, які відбулися в Східній Європі 
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під час цієї війни, мали далекосяжні наслідки (окремі з них відчуваються і 

сьогодні). 

 Був ще один чинник, який каталізував інтерес до постаті Б. Хмельницького 

в 1990-ті рр. – Переяславська рада 1654 року, якій судилося радикально змінити 

долю України, Московської держави, Польщі та багатьох інших 

східноєвропейських суб’єктів. Безпосередня причетність Б. Хмельницького до 

формування переяславсько-московської системи 1654 р. гарантувала йому 

прискіпливу увагу як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. На одному полюсі був 

понад двохсотлітній ідеологічний накат Москви в руслі телеологізації 

Переяслава 1654 р. як торжества історичної справедливості та кульмінації 

прагнень українців і росіян бути під одним державним дахом. Канонізований 

1954 р. в тексті сумновідомих «Тез про 300-ліття возз’єднання України з Росією» 

міф про кульмінацію безстрокового українсько-російського поєднання 

передбачав і нав’язування відповідного тлумачення історичної ролі Б. 

Хмельницького як палкого поборника «возз’єднання». Цей образ методично 

вкорінювали до історичної пам’яті через освітній процес, пресу, телебачення, 

радіо на території всього СРСР, а також у країнах соціалістичного табору. І він 

різко дисонував із візією гетьмана-державотворця. Тому по мірі відродження в 

Україні в другій половині 1980-х рр. змагань за відновлення державності, які 

передбачали насамперед позбавлення від пут зверхності Кремля, московський 

шлейф дедалі сильніше відсвіжував Шевченкову інтерпретацію Б. 

Хмельницького як негативної постаті української історії, відповідальної за морок 

московського поневолення, водночас спонукуючи до прагнення розібратися в 

хитросплетіннях такої неоднозначної діяльності гетьмана.  

 Сучасна власне наукова українська інтерпретація діяльності Б. 

Хмельницького не могла не відчувати на собі прямих і віддалених наслідків 

тиску жорстких ідеологічних маніпуляцій радянської доби, яких Кремль вимагав 

суворо дотримуватися. А надто, що значна частина істориків, які досліджували 

постать Б. Хмельницького, сформувалася в радянські часи й мусила нести на собі 

хрест своїх попередніх уявлень, праць та концепцій. Водночас потужним був 
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вплив тепер вже якісно іншого ідеологічного запиту, породженого новітнім 

українським державотворенням. На відміну від доби радянського тоталітаризму 

цей запит не набув формалізованого нормативного вигляду. Але, як і скрізь у 

світі, загальна суспільно-політична аура, безперечно, чинила свій вплив, якого 

годі було уникнути інтелектуалу, хоч як затято він не відхрещувався від цього й 

удавав «чистого» науковця. 

Водночас українська історіографія мала змогу опиратися на потужний 

фундамент дорадянських концепцій, які своїм корінням сягали осмислень 

інтелектуалів другої половини XVII–XVIII ст. Крім того, після падіння СРСР 

став доступним доробок українських учених із діаспори (США, Канади, Франції, 

Німеччини), а також представників інших історіографій, передовсім польської. 

Переплетення цих чинників значною мірою нівелювало дію прямих ідеологічних 

впливів. А потреба витримувати інтелектуальну конкуренцію щонайперше з 

польською та російською історіографіями ще більше налаштовувала на пошук 

наукових аргументів. 

Особливості радикальної зміни умов розвитку української історичної науки 

після відновлення незалежності вже неодноразово ставали предметом розгляду. 

Були непоодинокі спроби простежити на концептуальному рівні, які 

інтелектуальні впливи були спровоковані інституційними змінами в середовищі 

української науки, розкупоренням герметичності радянської історіографії, 

републікацією фундаментальних праць провідних українських істориків кінця 

ХІХ – першої половини ХХ ст., а також українських учених із діаспори, 

початком процесу реальної інтеграції української історіографії у світовий 

контекст, долученням до дослідницького процесу молоді, позбавленої 

особистого спадку радянського тоталітаризму тощо [139; 144; 146; 352; 409]. 

Останнім часом з’явилося дослідження суспільного та інтелектуального тла 

формування сучасного бачення історії ранньомодерної української державності в 

основних конкурентних потугах – російській та польській історіографії [195, с. 

17–54]. Усе це позбавляє необхідності вчергове повторювати добре з’ясовані 

загальні тенденції, хоча деякі висновки, зроблені наприкінці ХХ – у першому 
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десятилітті ХХІ ст., здається, не витримали перевірки часом, особливо 

ситуацією, створеною початком новітньої російсько-української війни. Варто 

зупинитися безпосередньо на тій частині інтелектуального та суспільного 

контекстів, яка впливала безпосередньо на еволюцію інтерпретацій постаті Б. 

Хмельницького, і вже під цим кутом оцінити спостереження, які претендували на 

універсальність. 

Різке зростання попиту на оновлення образу історії українсько-російських 

стосунків, не знаний у російському суспільстві, а надто польському, зачепило 

тематику, пов’язану з постаттю Б. Хмельницького, безпосередньо й так само, на 

відміну від Польщі та Росії, не могло не вплинути на історіографічне 

опрацювання проблеми. У нашому випадку цей чинник фактично фокусував на 

собі дію всіх інших суспільно-політичних та ідеологічних впливів на 

історіографічний процес, зумовлених здобуттям Україною незалежності. Свого 

часу С. Плохій слушно зазначав, що «протягом століть політична орієнтація 

української еліти визначалася її ставленням до умов Переяславської угоди. 

Зазначена тенденція зберігається і в сучасному суспільно-політичному та 

культурному житті України» [244, с. 54]. Це спостереження варто поширити й на 

інтерпретації діяльності Б. Хмельницького як промоутера Переяслава 1654 р. з 

українського боку.  

Саме життя вимагало реконцептуалізації в бік україноцентризму його 

радянського образу, що випливав із «Тез про 300-ліття возз’єднання України з 

Росією». У 1990-ті рр. суспільно-політична атмосфера на всіх рівнях, на відміну 

від попередньої доби, підштовхувала до увиразнення державотворчої ролі Б. 

Хмельницького та до наукової верифікації панівної доти в СРСР російської 

великодержавницької версії Переяславської ради як акту «возз’єднання». 

Історичний календар тільки сприяв процесу: на 1995 р. припала дуже кругла дата 

– 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького (нехай умовне, але 

консенсусне для істориків з різних країн) на 1998 р. – 350-річчя від початку 

Національно-визвольної війни в Україні. 
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Напередодні ювілею Б. Хмельницького та впродовж наступних років 

українська влада вдалася до безпрецедентних кроків щодо популяризації постаті 

гетьмана, відкинувши при цьому радянську інтерпретацію й замінивши її на 

україноцентричну. Ще в 1991–1992 рр. Кабінет Міністрів України прийняв дві 

постанови, які стосувалися створення історико-культурного заповідника 

«Чигирин». 1993 р. Президент України Леонід Кравчук видав розпорядження 

«Про відзначення 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького» [96, с. 136]. 

Л. Кучма прийняв естафету від свого попередника. 23 вересня 1995 р. історико-

культурному заповіднику «Чигирин», створеному 1989 р. на хвилі суспільно-

політичного підйому в Україні, було надано статус національного. Ім’ям Б. 

Хмельницького названо академію Державної прикордонної служби України та 

університет у Черкасах. Портрет Б. Хмельницького зображено на банкноті 

номіналом 5 гривень. 27 квітня 1995 р. Верховна Рада України заснувала орден 

Богдана Хмельницького для нагородження громадян України за особливі заслуги 

щодо захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні 

обороноздатності та безпеки України. Пізніше на території Вінницької області на 

місці Батозької битви було створено величний меморіал, а в с. Четвертинівка у 

2015 році відкрили музей Батозької битви.З 2009 р. за пропозицією Міністерства 

оборони Кабінет Міністрів України заснував Премію імені Богдана 

Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та 

мистецтва. У м. Хмельницькому започатковано Премію імені Богдана 

Хмельницького, яку присуджують мешканцям міста, а також трудовим і творчим 

колективам, громадським організаціям у шести номінаціях [334, с. 135]. 

Споруджено ще 17 пам’ятників гетьманові у різних населених пунктах [197, с. 

17]. 

Широке відзначення ювілею, яке супроводжувалося організацією 

урочистостей на всіх рівнях, прийняттям державних актів з увіковічнення пам’яті 

Б. Хмельницького, інспірувало наукові заходи (конференції, читання тощо) та 

нові дослідження. Проте в політико-ідеологічному просторі існувала й інша 

тенденція, яка проявилася в прочитанні Переяславської ради 1654 р. й у 
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відповідному напрямі відлунювала на оцінках постаті Б. Хмельницького. Як 

слушно відзначав В. Кравченко, «за межами професійної літератури, у певних 

політичних і громадських колах продовжує існувати панросійська 

(східнослов’янська) інтерпретація в імперському та радянському варіантах» [171, 

с. 519].  Ці кола намагалися бучно відзначити під таким кутом 340-річчя 

Переяславської ради та 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького, 

пропонували оголосити 8 січня святковим днем, виник «Народний рух імені 

Богдана Хмельницького» з метою відновлення СРСР тощо [171, с. 519–520].   

На початку 2000-х рр. подібні вітри завіяли і з політичного олімпу. Ще у 

2002 р. згідно з президентським указом відбулося урочисте відзначення перемоги 

української зброї під Батогом (1652), але вже того ж року, ревізуючи тональність 

державних заходів 1990-х р., Президент України Леонід Кучма видав указ «Про 

відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року», який, без 

перебільшення, приголомшив інтелектуальну частину суспільства. 

На перший погляд текст указу не містив положень, які б нагадували дух 

«Тез» від 1954 р. Але сам факт акцентування уваги на відзначенні події, яка 

сприймалася в Україні вкрай контроверсійно, та ще й в умовах тогочасних 

українсько-російських стосунків, налаштовував на тлумачення в дусі спроб 

влади відсвіжити ще живу в багатьох суспільних прошарках радянську модель 

сприйняття Переяславської ради 1654 р. До того ж саме на такий задум 

вказували й призначення головою оргкомітету Дмитра Табачника, а також 

зусилля з підготовки постановки в Донецьку відомої опери К. Данькевича 

«Богдан Хмельницький», апофеозом  якої  була фінальна сцена  «навіки разом» 

(постановники отримали спеціальний грант президента). Пряма реакція 

науковців на спроби реанімації переяславського міфу радянського розливу не 

забарилася, вийшовши далеко за межі академічної науки й набувши широкого 

громадського розголосу (докладніше про неї мова піде нижче). Наклавшись на 

події, пов’язані з островом Тузла, це звело нанівець відзначення ювілею й натяки 

на «приєднавчо-возз’єднавчу» пропаганду. Символічним показником 

ідеологічної яловості політичних зусиль стала поява наприкінці 2003 р. указу Л. 
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Кучми про створення в Суботові історико-архітектурного комплексу «Резиденція 

Богдана Хмельницького», чим президент, очевидно, мав намір зробити 

своєрідний ідеологічний маневр. 

Натомість за президента В. Ющенка постать Б. Хмельницького повністю 

повернула собі місце в ідеологічному пантеоні державотворців найвищого 

калібру, а спроби попередника наприкінці своєї каденції надати гетьманові (під 

впливом Москви чи без) ореолу натхненника українсько-російського поєднання 

були списані в архів. 5 липня 2005 р. Верховна Рада ухвалює постанову про 

відзначення 410-ї річниці від дня народження гетьмана. 2008 р. з’являється указ 

президента про святкування подій, пов’язаних із початком Національно-

визвольної війни середини XVII ст. Указ передбачав спорудження пам’ятників Б. 

Хмельницькому в Сімферополі та Севастополі, присвоєння імені гетьмана 

вулицям та площам у містах, навчальним закладам тощо. 17 жовтня 2009 р.  в 

Чигирині відбувається Всеукраїнське свято з нагоди 360-ї річниці створення 

Української козацької держави [96, с. 549]. При цьому, як слушно зауважував О. 

Гриценко, аналіз змісту указів, особливостей їх виконання та інтерпретації 

спростовує тезу, що політика пам’яті В. Ющенка нав’язувала суспільству 

«панівний націоналістичний дискурс» [96, с. 561].  

Усі ці зусилля влади резонували з подібними за ідеологічним забарвленням 

заходами щодо інших подій ранньомодерної української історії – насамперед 

відзначенням 350-річчя Конотопської битви 1659 р., реінтерпретацією історичної 

ролі для України І. Мазепи у світлі роковин Полтавської битви 1709 р., що 

вилилося в президентський указ про 300-річчя подій, пов’язаних із воєнно-

політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи тощо. У підсумку 

створювався відповідний фон для стабілізації в історичній пам’яті українців 

образу Б. Хмельницького як щонайперше засновника Гетьманщини. І цей вектор 

уже не був подоланий під час нового витка ревізії політики пам’яті в 

проросійський бік під час президентства В. Януковича [197, с. 21].  

Подібних ідеологічних викликів, в умовах яких розвивалася сучасна 

українська історіографія, що досліджувала добу Б. Хмельницького, не знали 
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польські та російські історики. В обох випадках працювали інші чинники, про які 

детальніше буде сказано в розділах 2 та 3. В українському варіанті великий 

суспільний запит, помножений на зусилля влади, каталізував не тільки 

дослідницький інтерес, а й необхідність відходу від радянських концепцій, а вже 

самі характер та якість цього відходу, поява й еволюція інтерпретацій у процесі 

подолання заідеологізованої радянської спадщини перебували під тиском інших 

обставин, закорінених в наукові чи навколонаукові чинники. 

Відправним пунктом, мабуть, належить визнати той факт, що когорту 

дослідників доби Б. Хмельницького, яким судилося започаткувати новітні 

інтерпретації, становили історики, сформовані в радянські часи. Проте на відміну 

від російської історіографії, яка мусила пережити схожий процес, в Україні 

ситуація була суттєво інакшою. Радянський «возз’єднавчий» ідеологічний канон 

цілком відповідав внутрішнім інтенціям російських істориків, вихованим у 

післявоєнному СРСР, бо був перелицьованим на радянський манер традиційним 

російським великодержавницьким баченням [62, с. 643–646]. В Україні ж 

історіографічний процес все одно не вдалося надійно причесати під гребінку 

«Тез». У 1960–1980-ті рр. частина дослідників старшої генерації відверто чи 

приховано фрондувала, пропонуючи візії, які так чи так ревізували офіційний 

канон, навіть якщо й деколи про око оперувала «возз’єднавчою» термінологією 

(І. Крип’якевич, О. Апанович, М. Брайчевський, Я. Дашкевич, Ф. Шевченко, В. 

Дядиченко та ін.). Підтягувалася й молодша генерація (В. Степанков, В. Смолій, 

В. Сергійчук та ін.). Зусиллями дніпропетровської джерелознавчої школи М. 

Ковальського (Ю. Мицик, С. Плохій, Г. Швидько) активно розвивалися 

джерелознавчі студії, поволі розширювалася джерельна база, що, зі свого боку, 

сприяло формуванню фундаменту для реінтерпретації радянської концепції. 

Офіційне видання в 1961 р. монографії І. Крип’якевича «Богдан Хмельницький», 

де був спеціальний розділ «Богдан Хмельницький – державний діяч», слугувало 

своєрідним дахом для дозованого дослідження державотворчих заходів гетьмана. 

Надзвичайно важливим була наявність плеяди істориків у діаспорі, які 

позиціонували себе як українських учених і які на час розпаду СРСР мали істотні 
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напрацювання в ділянці концептуалізації (І. Лисяк-Рудницький, С. Величенко, Ф. 

Сисин, О. Субтельний), дослідженні знакових постатей доби (С. Величенко, Ф. 

Сисин), історіографічних (Д. Басараб) та джерелознавчих студій (О. Пріцак, Т. 

Мацьків). Тобто існували зразки інакшого бачення та були фізичні особи для 

прямих дискусій і прямого інтелектуального впливу. 

Тому цілком закономірно, що в нових ідеологічних і суспільних умовах саме 

представники «старої гвардії» стали зачинателями ревізії радянської 

інтерпретації Б. Хмельницького та його доби. Нова генерація вчених, 

сформованих або в пізні 1980-ті, або в роки незалежності, уже мала перед собою 

доробок старших колег (В. Брехуненко, В. Горобець, О. Струкевич, Т. Чухліб, Я. 

Федорук та ін.) Це радикально відрізнялося від російської історіографії, де 

дослідники радянської школи залишилися й залишаються нині оборонцями 

старої традиції, а поява модернізаторського крила пов’язана з постатями, які 

розпочали свій науковий шлях після 1991 р. (передовсім петербурзька 

дослідниця Т. Таїрова-Яковлєва). Український варіант радше нагадує ситуацію в 

польській історіографії, де самі засади нового бачення, яке відкидало так званий 

«традиційний польський погляд» на українську історію загалом і Б. 

Хмельницького зокрема, були сформульовані в 1960–1980-х рр., а деякі його 

автори продовжували плідно працювати на цій ниві і в 1990–2010-ті рр. (З. 

Вуйцик, Т. Хинчевська-Ґеннель, Я. Качмарчик, М. Нагельський).   

Процес відходу від радянської інтерпретаційної традиції відбувався 

непросто. Тягар цієї спадщини ще певний час давався взнаки, виливаючись у 

цілком радянські інтерпретації. Бодай два приклади. Ще в 1990 р. в науково-

популярній книжці Ю. Мицика, С. Плохія та І. Стороженка трапляється такий 

пасаж: «У цей момент на допомогу українському народу прийшов братній 

російський народ. Земський собор у Москві (жовтень 1653 р.) висловився за 

підтримку прохання повстанців про возз’єднання України з Росією. 18 січня 

відбулася знаменна Переяславська рада, яка висловилася за союз України з 

Росією. Цей історичний акт врятував український народ від поневолення 

магнатсько-шляхетською Річчю Посполитою, від поглинання султанською 
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Туреччиною» [200, с. 229]. Нарис про Б. Хмельницького (автор – О. Апанович) 

видрукуваний ще 1991 р., має назву «Світова велич Богдана» і містить формулу 

«визвольна війна 1648–1654 рр.», а також такий текст: «Прекрасне розуміння 

міжнародної ситуації було одним із чинників, який зумовив рішення Богдана 

Хмельницького про входження України до складу Росії  на правах автономії. 

Таке рішення визріло у Богдана Хмельницького передусім унаслідок розуміння 

історичної необхідності» [41, с. 160]. Схожий за змістом нарис, опублікований у 

1993 р., має вже назву «Світова велич і фатальна помилка Богдана 

Хмельницького» і вміщує таку формулу: «Богдан Хмельницький зробив велику 

помилку, уклавши договір із царем. Згодом він усвідомив це й захотів 

визволитися від Москви, відмовитися від договору, але не встиг. Однак, мабуть, і 

в найстрашнішому сні не міг би він передбачити, у яку безодню нещастя, біди, 

страждань, наруги, рабського поневолення, етноциду був кинутий на довгі 

століття український народ через цей договір» [42, с. 45].  

Напрям докладення зусиль добре видно на прикладі посмертного 

перевидання у 1994 р.  монографії В. Голобуцького «Запорозьке козацтво», 

перше видання якої побачило світ 1957 р. Зіставлення текстів (останній варіант 

автор підготував 1992 р.) засвідчує, що дослідник прагнув вилучити все, що 

нагадувало типову марксистську інтерпретацію козацької історії загалом і доби 

Б. Хмельницького зокрема. Це видно навіть зі зміни назви розділу: із 

«Запорозьке козацтво у визвольній війні 1648–1654 рр.» [79, с. 250] на 

«Хмельниччина і запорозьке козацтво» [80, с. 350]. Вилучено положення, що 

«боротьба народних мас проти панської Польщі була одночасно боротьбою за 

возз’єднання України з Росією» [79, с. 251], з’явилася тези про «національно-

визвольну боротьбу», що «козацтво становило провідну національну верству», 

зникло поняття «возз’єднання України з Росією» та відповідні абзаци про його 

видатну роль тощо [80, с. 351]. Таких прикладів можна навести чимало.  

 Водночас сплеск в Україні зацікавленості постаттю Б. Хмельницького 

зіграв і злий жарт. Побічним ефектом формування нового запиту, та ще й 

освяченого небувалою увагою політикуму, стало штучне притягнення до 
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проблеми досить значної кількості істориків, які раніше займалися зовсім іншою 

тематикою, а також неофітів без належної дослідницької кваліфікації, зокрема 

письменників та численних краєзнавців (багато хто з них має своєрідні уявлення 

про історичні дослідження), а то й відвертих кон’юнктурників. Численні 

конференції різного рівня, а то й для «галочки», присвячені гетьманові чи різним 

подіям Національно-визвольної війни середині XVII ст., посприяли уведенню до 

наукового вжитку низки недолугих чи заідеологізованих праць, які справді 

відгонили духом радянських підходів, обрамлених новими ідеологічними 

шатами. З’явилися навіть праці монографічного характеру, які претендували на 

нове слово та розвінчування історіографічної традиції. Одній із них усе-таки 

варто приділити увагу, адже вона добре демонструє підходи, які використовують 

у таких працях. 

Мова йде про книгу С. Горошка «Богдан Хмельницький. Дискусійні 

питання, проблемні судження» (Жашків, 2008), яка підсумовувала низку його 

статей. Своє дослідницьке кредо автор – що варто лише  вітати – визначає як 

відмежування під час дослідження від будь-яких емоцій, відмову від 

ідеологізації та накидання наперед визначених схем, а також від згубної 

практики, коли історики «добирають лише ті документи і лише те з них, що 

працює на їхню ідею» [91, с. 6]. Однак головне завдання, яке ставить автор у 

книзі, адресованій, як зазначено у вступі, насамперед студентам, якраз і веде до 

накидання готової схеми, адже С. Горошко стверджує, що «автор наполегливо й 

цілеспрямовано намагається розвінчати легенду про «батька» Богдана – 

«Великого гетьмана України», дегероїзувати «Великого гетьмана» [91, с. 7]. 

Тобто висновки заздалегідь готові. Критичні стріли автора досягають 

представників різних дослідницьких середовищ: О. Галенко, О. Гуржій, В. 

Смолій, В. Степанков, Н. Яковенко. Основне ж вістря книги спрямоване на те, 

щоб заперечити  державотворчу місію Б. Хмельницького. Й інструментарій тут 

показовий. Причин для соціального вибуху в Україні не існувало, бо «на жаль, 

вчинки і діяльність Хмельницького засвідчують, що його спонукали до боротьби 

не високі помисли, а досить прозаїчне бажання помститися за кривду й шкоду, 



46 
 

 

яких він зазнав за шляхти» [91, с. 48]. Зборівська угода 1649 р. була укладена з 

доброї волі Б. Хмельницького, а не під тиском татар, бо гетьман у листі до 

короля вибачався за дії свавільних татар, що напали на королівських послів [91, 

с. 52].  Теза В. Смолія та В. Степанкова про те, що березневі 1648 р. листи до М. 

Потоцького свідчать про наявність у гетьмана ідеї територіальної автономії, 

заперечується тим, що, «відкинувши ура-патріотизм і обіпершись на вірогідніші 

документи, доведеться погодитися із М. Грушевським, що «такі плани 

Хмельницькому ще й не снилися. Мало того, навіть у лютому 1649 р., на думку 

нашого видатного історика, у Хмельницького не було такого плану [91, с. 46]. Не 

кажучи вже про те, що не було наведено жодних «вірогідніших документів» 

впадає в око, що автор зациклився на «Історії українського народу» М. 

Грушевського й «випадково» не помітив пізніших узагальнень історика в 

монументальній  «Історії України-Руси», де йшлося, зокрема, про те, що Б. 

Хмельницький заявляв у лютому 1649 р. королівським комісарам «про повне 

визволення від польсько-литовської неволі всіх українських земель і сформованє 

їх в вільну державу» [96, с. 151]. Подібні приклади можна нанизувати далі. 

Складається враження, що світло на головну ціль автора проливають такі 

рядки вступу: «…видання…носить провокативний характер, у чому відверто 

зізнається автор. Хотілося б, щоб цю книгу критикували, обговорювали і, 

можливо, навіть засуджували» [91, с. 10].  

Такі тексти суттєво псували загальний образ історіографічного освоєння 

проблеми, а головне – дискредитували основний напрям, по якому пішов 

непростий процес реінтепретації радянського канону. «Постраждалими» ж 

виявилися власне дослідники, які спеціалізувалися на добі Б. Хмельницького. 

Найбільше критичних стріл, як це часто в таких ситуаціях трапляється, 

прилетіло зі спорідненого середовища, із тих кіл українських істориків, які самі 

були родом із радянського минулого і теж були кревно зацікавлені у відході 

української історіографії від радянських концепцій. Здавалося б, тут мали лише 

вітати спроби переосмислити добу Б. Хмельницького та використовувати 

наснажливу інтелектуальну критику, інспіруючи поглиблення як емпіричних 



47 
 

 

досліджень, так і концептуалізацій. Але на озброєння взяли інший сценарій: не 

заперечуючи потреби в ревізії канону, було піддано нищівній критиці сам 

напрям її реалізації. Безпосередньо не досліджуючи проблематики української 

Національно-визвольної війни та постаті Б. Хмельницького (за винятком хіба Н. 

Яковенко) й не пропонуючи альтернативних власних концепцій (за винятком 

знову ж таки Н. Яковенко), критики зосередилися на розвінчуванні суто 

методологічних підходів та концептуальних стратегій. При цьому в основу було 

покладено надмірну генералізацію критики. Конкретний концептуальний 

доробок на ниві доби Б. Хмельницького було втоплено в загальну ситуацію, у 

якій перебувала українська історіографія, яка трансформувалася «на марші». 

Несприйняття підходів та ключових інтерпретацій доби Б. Хмельницького не 

супроводжувалося аргументами, узятими з аналізу підвалин здобуття наукового 

чи антинаукового результату. Лише Н. Яковенко вдалася до безпосереднього 

аналізу однієї з концепцій доби Б. Хмельницького [408, с. 58–78]. Водночас 

вдалося уникнути спокуси причесати під одну гребінку всіх – і професійних 

дослідників, і аматорів з кон’юнктурниками – поширюючи кричущі вади двох 

останніх груп на всіх, хто досліджував середину XVII ст., але не в рамках 

уявлюваної «правильної» опції. Правда, робилися обмовки про те, що «є фахівці 

досить високого класу, які знають про існування інших підходів і цінують їх, 

однак уважають за краще дотримуватися традиційних схем і шукати 

можливостей або для їхньої адаптації до сучасних вимог, або обстоювання їхньої 

інтелектуальної спроможності» [146, с. 63]. Однак доробок таких учених 

однаковою мірою потрапляє під спільні закиди, детальніше про які піде мова 

нижче. 

У  підсумку загальні вади сучасної української історіографії окреслені 

загалом як«криза», породжена падінням «єдино правильної» методології та 

появою теоретичного вакууму. Ця криза автоматично поширювалася на 

дослідження подій і процесів середини XVII ст. Ключова ланка ланцюга 

кризових явищ вбачалася в так званій «націоналізації історії» [146, с. 57]. 

Проголошувалося, що нібито був опрацьований новий офіційний канон, яким 
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нібито став лише банально перелицьований на «національний лад» попередній, 

радянський, з усіма наслідками, які це породжувало. «Програма «націоналізації» 

історії, – відзначав Л. Зашкільняк, – виявилася цілком прийнятною, оскільки не 

вимагала великих інтелектуальних зусиль: достатньо було в телеологічній 

парадигмі «поступу до комунізму» змінити стрижневий концепт на «поступ до 

національної державності (націоналізму). Розпочався процес «підгонки» відомих 

(і нових) фактів до вказаної схеми» [139, с. 44]. Розквітнув «історіографічний 

пропагандизм» як «один із головних бар’єрів раціоналізації історичної науки в 

сьогоднішній Україні» [407, с. 113]. Досить швидко цей процес вийшов на стадію 

«канонізації «справжньої» історії» [146, с. 62].  

Головна ж роль у появі та утвердженні канону відведена якраз дослідникам 

доби Б. Хмельницького – В. Смолію та В. Степанкову [146, с. 68]. Ті на початку 

1990-х рр. не тільки задекларували розрив із радянською схемою, а й першими 

запропонували цілісний каркас нової інтерпретації подій і процесів середини 

XVII ст., якій судилося стати базовою для подальшого вдосконалення, інколи 

дуже посутнього [283]. Щоб ще більше увиразнити «радянськість» усіх тих, хто в 

практичній площині, а не на словах узявся за переосмислення радянської 

спадщини у ділянці образу Б. Хмельницького та його доби, на додачу до 

«канону» уводиться поняття «нормативна історіографія». Однак у будь-якому 

разі інтелектуальна ситуація в незалежній Україні не відповідає вимогам, 

потрібним для того, щоб використовувати такі поняття. Немає головної ознаки – 

ідеологічного чи організаційного примусу до концептуального одноманіття, не 

кажучи вже про покарання за недотримання міфічного «канону».  

До тверджень про канонічність та нормативність запропонованих новацій, 

очевидно, підштовхувало переплетення кількох чинників: з одного боку, це 

стрімке поширення серед наукового загалу концептуальних тенденцій, 

започаткованих В. Смолієм та В. Степанковим, та вихід нових тлумачень за межі 

суто наукової сфери (в освіту, публіцистику, політику), а з іншого – високі 

адміністративні посади В. Смолія. Не можна виключати і впливу того факту, що 

не отримали значного сприйняття альтернативні заклики орієнтуватися на 
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неконкретизовані зразки просунутих «західних» підходів, до того ж не обтяжені 

демонстрацією пізнавальної ефективності цієї інакшості на прикладі 

інтерпретації безпосередньо доби Б. Хмельницького чи суміжних періодів.   

У рамках критики уявних канону та нормативної історіографії на доробок 

усіх без винятку дослідників доби Б. Хмельницького з України були поширені 

наступні вади: неологізм, есенціалізм, етноцентризм, ексклюзивність, лінійність 

та абсолютизація тяглості української історії, наявність національного 

історичного міфу [146, с. 64–65]. При цьому наголошувалося, що саме в ділянці 

інтерпретації української історії середини – другої половини XVII ст. 

«нормативна історіографія дає найпоказовіші зразки рефлексивної та 

реверсивної історії» [146, с. 68]. Крім того, закидається повернення до 

позитивізму зразка кінця ХІХ – початку ХХ ст. шаблонне та поверхове, радше 

окозамилювальне, використання сучасного понятійного апарату, 

«підпорядкування знань системі цінностей» [139, с. 47]. Нарешті, була зроблена 

спроба провести прямі паралелі між концептуальними пропозиціями В. Смолія 

та В. Степанкова щодо Національно-визвольної війни та радянськими підходами 

до інтерпретацій соціальних рухів [408, с. 69].  

Похідним чинником від перебування більшості українських дослідників в 

полоні «національної історії» та ще й у «канонах національного 

історіографічного проекту кінця ХІХ – початку ХХ ст.» постає «ситуація кризи 

ідентичності історика, роздвоєного між давно засвоєним, звичним і новим, ще не 

чітко уясненим. За першим стоять патріотичні аспірації – доведення тяглості 

державницької традиції та визвольних змагань українського народу; на користь 

другого працює привабливість, новизна та перспектива визволення історії від 

оголеної інструментальної функції «наставниці життя» [413, с. 59–60]. 

Не маючи на меті детально аналізувати проблему – насправді це тема 

окремого копіткого дослідження – варто, утім, коротко зупинитися на тих 

спірних моментах закидів, які безпосередньо стосуються тематики, яку 

розглядаємо, і на яку інтерпретатори постаті Б. Хмельницького мусили реагувати 
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в науковій площині. Та й компаративне дослідження образу Б. Хмельницького в 

українській, польській та російській історіографіях ще й дає додаткову поживу.  

Використання порівняльної перспективи уможливлює висновкування про 

хибність тези щодо зашореності та відсталості української історіографії у ділянці 

вивчення й концептуалізації саме Національно-визвольної війни середини XVII 

ст. (про що детальніше йтиметься нижче). На тлі польської та російської 

історіографій як ключових (поза Україною) гравців на полі дослідження та 

концептуалізації проблеми українські історики постають свіжо й гідно, а 

здебільшого – і зачинателями новітніх тенденцій та інтерпретацій. Питомою 

рисою сучасного моменту стало зближення дослідницьких опцій та оцінок, які 

продукуються у світі. Відбувається активна інтелектуальна конвергенція, 

тісними стали інституціональні та особистісні контакти між українськими, 

польськими, російськими та іншими вченими, добре простежуються 

інтелектуальні взаємовпливи. Як свого часу зазначав В. Маслак [195, с. 64–70], 

уподібнився навіть термінологічний апарат – цей виразний індикатор характеру 

взаємодії історіографій, – наближуючися саме до українських понятійних 

пропозицій початку 1990-х рр. і пізніших. Наприклад, і в Польщі, і в Росії для 

маркування подій в Україні середини  XVII ст. використовують поняття 

«народно-визвольна війна», «козацька революція», «українська революція». 

Однак ніхто, скажімо, у Польщі не називає ті самі підходи до типологізації 

застарілими чи зразками «рефлексивної та реверсивної історії». А буденне 

вживання стосовно Гетьманщини поняття «держава», активний дискурс із 

приводу курсу Б. Хмельницького на незалежність, спроби визначити ступінь 

реального суверенітету Чигирина в різні часові проміжки не кваліфікують як 

антинаукове ототожнення ранньомодерних політичних утворень з державами  

новітньої доби.  

Хибують і закиди на адресу сучасних інтерпретацій доби Б. Хмельницького 

в телеологізмі. Якось не доводилося натрапити на безапеляційні твердження 

авторів щодо запропонованих на початку 1990-х рр. підходів про 

безальтернативність їхнього бачення. Навпаки, відтоді історіографічна ситуація 
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під дією різних чинників розвивається в бік невпинної еволюції концептуального 

наповнення й нагадує радше постійний плебісцит. Та й ті ж таки В. Смолій та В. 

Степанков на початку свого новітнього наукового шляху прямо писали, що «не 

претендують на незаперечність та безальтернативність висловлених міркувань, 

гадаючи, що останні стануть лише приводом для творчого обміну думками 

фахівців» [283, с. 15]. Інша справа, що головна тенденція цього плебісциту не 

задовольняє всіх, і це цілком природно.  

Що ж до абсолютизації тяглості української історії, то до сьогодні не 

запропоновано дослідження (саме дослідження, а не суто постановки питання!), 

яке б цю тяглість спростувало і змусило б переглянути під таким кутом 

інтерпретацію доби Б. Хмельницького.  

Нарешті, невмотивованими видаються інтерпретації характеру звернення 

сучасних дослідників до творчого багажу української історіографії ХІХ – 

початку ХХ ст. У будь-якій науковій сфері саме тяглість і поступальність 

досліджень є запорукою повнокровного розвитку. Штучний розрив, який Москва 

різними тоталітарними засобами створила між українською історіографією 

другої половини ХХ ст. і попередниками, якраз і став потужним чинником 

примітивізації української радянської науки, збивши її з дороги адаптації 

загальносвітових тенденцій на манівці «Тез». З іншого боку, концептуальний 

перегук між сучасними інтерпретаціями українських та польських дослідників 

низки аспектів ранньомодерної української державності є, мабуть, найкращим 

доказом хибності тверджень щодо простого мавпування українськими 

дослідниками вершинних зразків української історіографії ХІХ – початку ХХ ст. 

та відсутності в останніх інспіраційного потенціалу. Бо ж важко адресувати такі 

висновки польським історикам.   

На цьому тлі відійшли на задній план справді слушні зауваги стосовно і 

рецидивів на рівні підсвідомого колишніх стереотипів, і потреби адекватно 

використовувати понятійний апарат, і негативного впливу такого ганебного 

явища, як «нищівна руйнація професіоналізму» на етапі підготовки наукових 

кадрів. Утім у будь-якому разі наявність альтернативної позиції змусила 
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дослідників доби Б. Хмельницького внутрішньо мобілізуватися, удосконалити 

підходи та дослідницький інструментарій, чутливіше реагувати на доробок 

інших історіографій, активізувати архівну евристику, вдатися до археографічних 

публікацій джерел тощо. І це не могло не посприяти поглибленню та еволюції 

уявлень про добу Б. Хмельницького. 

Власне публікаторська діяльність, орієнтована на розширення джерельної 

бази дослідження доби Богдана Хмельницького, стала потужним чинником. Уже 

на старті діяльності створеного 1991 р. Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України з’явився проект 

серійного археографічного видання «Український козацький дипломатарій», 

доповнений у 2010 р. ще однією серією: «Джерела з історії Національно-

визвольної війни українського народу 1648–1657». У рамках першого проекту 

побачив світ збірник «Універсали Богдана Хмельницького» [19], який охоплював 

універсали гетьмана, видані раніше І. Бутичем та І. Крип’якевичем у збірнику 

«Документи Богдана Хмельницького», а також низку нововиявлених позицій. 

Крім того, додатково розширювало інформаційне поле для дослідження постаті 

Б. Хмельницького (особливо його політичних концепцій) публікація універсалів 

Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Петра Дорошенка, Павла Тетері та 

Івана Самойловича. Низку листів Б. Хмельницького та віднайдених універсалів 

видрукував Я. Федорук [20; 21] та І. Бутич [1; 2].   

Джерельну базу другої серії становлять документальні матеріали, виявлені 

Ю. Мициком за допомогою архівної евристики в польських архівосховищах та 

відділах рукопису наукових бібліотек. Уже опубліковано чотири томи, що 

істотно розширило дослідницькі обрії [4; 5; 6; 7]. Варто відзначити опубліковані 

згаданим істориком деякі документи в додатках до своїх статей та монографій. 

Ще одним джерелом впливу на формування сучасного образу Б. 

Хмельницького стала інтеграція материкової української історичної науки та 

українських істориків із діаспори. Сформовані в умовах вільного світу й 

конкуренції методологій та дослідницьких опцій науковці зі США, Канади, 

Німеччини та їхні праці внесли в українське наукове середовище потужний заряд 
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новизни. Републікація праць О. Субтельного, І. Лисяка-Рудницького, Ф. Сисина, 

З. Когута та ін. підсилювала цей ефект. Особисті ж контакти, які зав’язалися між 

різними вченими, дослідницькі гранти Канадського інституту українських 

студій, Українського наукового інституту Гарвардського університету та інших 

інституцій, сприяли фаховому збагаченню як молодих дослідників з України, так 

і тих, хто розпочав свою наукову кар’єру в радянські часи. Своєрідним 

уособленням головної тенденції, спрямованої на тісну взаємодію материкової та 

діаспорної української історіографії, став приклад С. Плохія, який сформувався 

як дослідник доби Б. Хмельницького в Дніпрі у 1980-ті рр., а свої головні праці з 

проблеми написав уже в Канаді та США у ХХІ ст.  

Істотність інтелектуальних впливів з боку концепцій та дослідницьких 

стратегій українців з діаспори відзначали і в таборі критиків сучасних головних 

українських тенденцій в осмисленні доби Б. Хмельницького. Визнають, що І. 

Лисяк-Рудницький став в Україні «одним із найбільш цитованих і шанованих 

авторів», і з прикрістю констатують, що «концепція становлення української 

нації І. Лисяка-Рудницького з її наголосом на тяглості у сфері етнічності (народ 

як носій тяглості) і визнанням перервності в політичному житті (державності) 

стала базою для поміркованого варіанта «націоналізованої» української історії» 

[146, с. 62].  

Крім тісних контактів зі вченими з діаспори, помітну роль відігравали й 

відіграють зв’язки з польськими та почасти російськими колегами. Зокрема, 

гранти польських установ неабияк сприяли архівній евристиці в багатющих 

польських архівах та відділах рукописів наукових бібліотек. Дискусії з такими 

польськими дослідниками доби Б. Хмельницького, як Я. Качмарчик, М. 

Нагельський, Т. Хинчевська-Геннель, Я. Домбровський,  М. Дроздовський, П. 

Кролль, К. Коссаржецький та інші  – створювали особливу ауру, конкурентну, 

але плідну в сенсі наукових інспірацій. Публікація низки статей провідних 

польських дослідників в українських часописах та наукових збірниках і, навпаки, 

українських у Польщі стимулювали взаємозближення дослідницьких підходів та 

інтерпретацій. Подібні наслідки інспірували й контакти з російськими 



54 
 

 

дослідниками модернізаторської хвилі, і щонайперше з Т. Таїровою-Яковлєвою. 

Кілька монографій петербурзької дослідниці побачили світ саме в Україні, що 

дуже показово. 

Важливим чинником розвитку досліджень, пов’язаних із образом Б. 

Хмельницького, стало проведення численних всеукраїнських та міжнародних 

наукових конференцій. На противагу практично цілковитій затхлості радянських 

часів з’явився своєрідний дискусійний майданчик для обміну думками не тільки 

в середовищі української історіографії, а й між українськими істориками та 

колегами по фаху з інших країн. Заспів було зроблено на конференції «Богдан 

Хмельницький і епоха», яка відбулася в Дніпрі в червні 1991 р. Украй важливо, 

що участь у ній взяли провідні дослідники доби Б. Хмельницького з української 

діаспори та Польщі: Ф. Сисин, О. Пріцак, Я. Качмарчик, А. Перналь, С. Сеник, а 

також російські історики Л. Заборовський, Б. Флоря та Т. Таїрова-Яковлєва, яка 

тоді лише починала свій науковий шлях. Того ж року в Парижі вже за участі 

кількох українських істориків відбувся колоквіум «Козаки», а в Києві та Дніпрі – 

міжнародна наукова конференція «Українське козацтво: витоки, еволюція, 

спадщина». З 1992 р. періодично проводиться Всеукраїнська конференція 

«Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку» в 

Черкасах (на сьогодні відбулося вже 12), де  тематика доби Б. Хмельницького 

завжди посідала ключове місце. Там-таки з 1997 р. щорічно відбуваються 

«Богданівські читання» (на сьогодні – 10). Низка міжнародних наукових 

конференцій та круглих столів, присвячених Б. Хмельницькому та його добі, 

організована в 1988 та 1995 рр. Інститутом історії України НАН України. У 

Львові в 1995 р. відбулася Міжнародна конференція «Козацькі війни XVII ст. в 

історичній свідомості польського та українського народів». 

Важливого імпульсу організації наукових заходів додали 400-річчя від дня 

народження Б. Хмельницького та 350-річчя Переяславської ради 1654 р. Для  

відзначення першої події проведено міжнародні конференції в Києві та Москві. 

Що ж до другої, то українські історики зуміли дати гідну наукову відповідь 

спробам політиків реанімувати радянський переяславський міф: в Інституті 
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української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН  

України було підготовлено солідний том «Переяславська рада 1654 року 

(історіографія та дослідження) (Київ, 2003), до якого увійшли як неопубліковані 

праці українських істориків про історико-юридичний зміст Переяславської ради 

та Березневих статей та концептуальні праці сучасних авторів із різних країн. У 

січні 2004 р. представники цього Інституту організували в Києві представницьку 

міжнародну конференцію за участю фахівців з України, Польщі, Росії, а Інститут 

історії України НАН України – два круглих столи. Того ж року були організовані 

конференції в Переяславі та Москві.  

Загалом інтелектуальна та ідеологічна атмосфера, яка склалася в незалежній 

Україні, сприяла інтенсифікації досліджень доби та особи Б. Хмельницького, 

залучаючи до участі в цьому процесі все ширші кола науковців і водночас 

інспіруючи декілька ключових процесів. Стали неминучими відмова від 

радянського канону, реактуалізація ідейної спадщини провідних українських 

дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст., засвоєння доробку українських 

істориків з діаспори, відкрита конкуренція та взаємодія з польською та 

російською історіографіями. Дискусійність (аж до філіппікусередині й ззовні) 

перетворилася на органічний компонент розвитку досліджень, а необхідність 

витримувати інтелектуальний тиск з боку внутрішньої української критики 

застосовуваних методологічних підходів стимулювала вдосконалення 

дослідницьких опцій, понятійного апарату, обґрунтування та організацію 

концепцій.  

Зважаючи на той факт, що з середини 1990-х рр. на проблематиці доби Б. 

Хмельницького зламано чи не найбільше списів, відбулося розшарування 

дослідницького середовища. Поступово сформувалися домінантні 

інтерпретаційні тренди, у рамках яких теж трапляються різночитання з 

несхожою амплітудою. З іншого боку, ті, хто брав слово в дискурсі з позицій 

розглянутої вище критики методологічних підходів, не спеціалізувалися на 

дослідженні проблематики середини XVII ст. безпосередньо й зверталися до неї 
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або в постановочному плані, або лише на рівні верхнього поверху 

концептуалізації в рамках свого бачення історії України загалом.  

Не завжди розмаїття текстів було тотожне фаховості та взагалі науковості. 

Навіть у, здавалося б, власне науковому середовищі побачили світ праці (з 

претензіями навіть на монографічність), далекі від наукового стандарту. Але 

вони пропонували суспільству своє бачення образу гетьмана, впливаючи на 

сприйняття та історичну пам’ять, а тому також варті розгляду в 

історіографічному дослідженні.  

 

2.2 Походження та особистість Богдана Хмельницького, його діяльність 

до 1648 р.   

 

Проблема походження Б. Хмельницького, його особистість, життєвий шлях 

до 1648 р. не могли не стати об’єктом дослідницької уваги й концептуалізації в 

сучасній українській історіографії, адже це невід’ємний компонент образу 

гетьмана, який значною мірою впливає на інтерпретації політичних концепцій та 

різних напрямів діяльності гетьмана, зрештою, на визначення його ролі в історії. 

Не дивно, що, незважаючи на вузькість джерельної бази (останню так і не 

вдалося розширити), комплекс питань, пов’язаних із походженням, освітою, 

родинним життям, вдачею Б. Хмельницького, приковував куди більшу увагу, ніж 

у польській та російській історіографіях. Українська історіографічна традиція 

давала для цього вагомі підстави, а поява наприкінці 1980-х рр. монографії 

польського історика Я. Качмарчика (у ній зроблено плідну спробу 

відфільтрувати прийнятну версію з тих, що висували в історіографії) створювала 

додаткові виклики та можливості для концептуалізації. Важливо відзначити і той 

факт, що розгляд зазначених питань вийшов за межі суто прикладної 

зацікавленості. Частина з них була виведена на обрії компонентів інтерпретації 

світогляду, політичної програми гетьмана та практичної її реалізації.  

В Україні з приводу порушених у цьому підрозділі питань, висловилися 

щонайперше всі, хто вдавався до представлення цілісного образу Б. 
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Хмельницького, а також автори більшості загальних історій України та науково-

популярних праць. Згодом з’явилася й концептуальна стаття про клан 

Хмельницьких (автор – Я. Дашкевич). Крім того, до невибагливого 

коментування теми долучилися автори, які переслідували зовсім не дослідницьку 

мету, а найвірогідніше тільки публікаторську, звужену до того, щоб з’явилася 

їхня стаття.   

У концептуальному плані серед українських істориків не спостерігається 

особливих розбіжностей. Навіть антагоністи зійшлися на однотипному поданні 

цієї проблематики. Не відбувалося навіть зіставлення наявних в історіографічній 

традиції версій походження гетьмана, як це зробив, наприклад, у Польщі Я. 

Качмарчик [148, с. 10–17]. В основі інтерпретаційної моделі лежить візія І. 

Крип’якевича, узагальнено представлена в його монографії «Богдан 

Хмельницький». Майбутній гетьман однозначно потрактований як дрібний 

шляхтич за походженням (із середовища дрібної шляхти Перемиської землі). 

Консенсусним є теза про те, що рід Хмельницьких належав до герба «Абданк» 

[65, с. 5]. Сумніви Я. Качмарчика [148, с. 13] залишилися в українській 

історіографії прокоментованими.  

Констатується неможливість точно визначити дату й місце народження 

гетьмана. Домінує думка І. Крип’якевича, що найбільш імовірно Б. 

Хмельницький народився в Чигирині 27 грудня 1595 р. [114, с. 109]. Хоча й 

висловлювалися версії про Черкаси та Суботів [288, с. 56], а про день 

народження – 2 листопада (зважаючи на подвійне ім’я імені Богдан-Зиновій) 

[156, с. 46–47].  Це відображає, як буде показано нижче, загальну тенденцію, 

притаманну і польській, і російській історіографіям. Закиди О. Гриценка [94, с. 

14], що українським дослідникам так і не вдалося достеменно з’ясувати місце 

народження гетьмана, видаються невмотивованими. Актуалізована джерельна 

база не дозволяє це зробити, а можливість віднайдення потрібних джерел 

потрапляє в глухий кут. 

Проте завдяки Я. Дашкевичу в 1996 р. українським історикам вдалося 

сказати свіже слово про Богданового батька, його соціальне походження та долю. 
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Звернувши увагу на введену до наукового вжитку Б. Возницьким ще в 1970 р. 

протестацію руського воєводи І. Даниловича, Я. Дашкевич остаточно розвіяв 

сумніви щодо шляхетства Михайла Хмельницького, оскільки з’ясував, що в 

листопаді 1627 р. йшлося про викуп «шляхетного» Михайла Хмельницького 

(названого в документі Хмелецьким) за 500 дукатів [114, с. 109].  

Варто, однак, констатувати, що поруч із безсумнівним просуванням уперед, 

уже на рівні з’ясування власне статичної інформації про походження Б. 

Хмельницького фіксуємо перші випадки прикрої фахової некомпетентності 

декого з тих, хто брався коментувати проблему. Зокрема, Л. Дехтярьова, 

прагнучи пояснити ймовірне позбавлення Михайла Хмельницького шляхетства, 

стверджує, що причиною стало одруження на козачці [116, с. 15]. З тим, що 

«шлюб із козачкою… формально понизив його (Михайла Хмельницького. – Ю. 

С.) статус до соціального стану дружини» погоджується і Н. Бойко [53, с. 66]. 

Проте, Другий Литовський Статут, який регулював правовідносини в тогочасній 

Україні, тлумачить цю ситуацію з точністю до навпаки: стаття 16 розділу І 

проголошує, що чоловік-шляхтич ошляхетнює дружину-нешляхтянку та дітей 

від цього шлюбу [16, с. 284]. Крім того, Н. Бойко зробила суперечливе 

твердження: «Однак слід мати на увазі, що йдеться не про польське шляхетство, 

яке він (Богдан. – Ю. С.) отримав особисто, а про спадкове, що дісталося йому 

від батька Михайла» [53, с. 64].  

Стосовно освіти Б. Хмельницького, то сучасні українські історики не є 

оригінальними й вибирають із версій, які досі перебували в історіографічному 

обігові. В. Смолій та В. Степанков дотримуються поглядів І. Крип’якевича  (та 

оперують його аргументами), що спершу Богдан навчався в школі при одному з 

київських монастирів, а згодом – в єзуїтському колегіумі у Львові чи Ярославі 

[288, с. 58–59]. Аналогічного підходу дотримуються О. Апанович [41, с. 152] та 

Ю. Мицик [218, с. 20]. Натомість Я. Дашкевич [114, с. 109], П. Магочі [190, с. 

192], Н. Яковенко [414, с. 314] оминають можливість навчання Богдана в 

православних школах і пишуть лише про освіту, здобуту у Львівському чи 

Ярославському єзуїтському колегіумі.   
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Я. Дашкевич знову ж таки висловив слушну думку, що варто «шукати слідів 

Богдана у звітних матеріалах колегій, які, треба думати, зберігаються в 

центральному архіві Єзуїтського ордену – бо колегії були зобов’язані щорічно 

подавати списки учнів (часом із докладнішими даними) до свого центру» [114, с. 

110]. 

Рівень освіти інтерпретують у сучасній українській історіографії в сутнісно 

однаковій тональності. У стилі М. Грушевського і навіть у схожій лексиці [96, с. 

154] Н. Яковенко визнає, що гетьман здобув «для шляхтича тих часів «звичайну» 

освіту» [414, с. 314], Ю. Мицик зазначає, що в єзуїтському колегіумі майбутній 

гетьман «прилучився до європейських ідей» [216, с. 69]. Наголошують на тому, 

що Б. Хмельницький знав кілька іноземних мов, зокрема й латину [288, с. 58–59]. 

Проте щодо питання про світоглядний вплив навчання в єзуїтському колегіумі 

простежуємо певні відмінності між позиціями тих, хто висловився із цього 

приводу. Н. Яковенко показово оминає цей аспект [414, с. 314], тоді як В. 

Смолій, В. Степанков [288, с. 58–59], Ю. Мицик [216, с. 99], слідом за І. 

Крип’якевичем [178, с. 44], наголошують на  тому, що  єзуїти не змогли 

перекувати хлопця на свій лад, і  в колегії в майбутнього гетьмана сформувалася 

неприязнь до єзуїтів. Пізніше це вплинуло на вимоги Б. Хмельницького 

заборонити функціонування єзуїтських орденів в Україні. Подібні зауваги 

невластиві і представникам сучасної польської та російської історіографій, які 

воліють писати про освіту в суто констативному плані.  

Також на відміну від польських та російських істориків в Україні з’явилися 

спеціальні дослідження, присвячені родині Б. Хмельницького, його резиденції в 

Чигирині та Суботові, гетьманським клейнодам та гербу, що дозволило 

розширити горизонти образу гетьмана. Увага до таких досліджень саме в Україні 

цілком природна й відтінює набагато вищий рівень зацікавленості всім, що 

стосується особистості гетьмана, ніж деінде. Крім того, і це найбільш істотно, 

здебільшого такі дослідження не лише мали прикладний характер, а й були 

використані як додаткова підстава для інтерпретацій тих чи тих аспектів 

діяльності гетьмана.  
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 Найвиразніше таку тенденцію продемонстрував Д. Дашкевич [113, с. 101], 

який плідно вивчав сімейне та родинне коло Б. Хмельницького, беручи за основу 

знову ж таки спостереження І. Крип’якевича [178, с. 59] та ще раз звернувшись 

до інтерпретації відомих джерел. Проблему дослідник тісно пов’язав із 

політичними концепціями Б. Хмельницького, виділивши дві ключові позиції: 

гетьман «використовував безпосередні та опосередковані родинні зв’язки для 

утворення кола близьких довірених осіб, які обіймали високі посади у військово-

цивільній адміністрації, у військовому командуванні та використовувалися на 

дипломатичній службі»; «проводив свідому сімейну політику, зміцнюючи за її 

допомогою (шляхом шлюбів, зокрема) свій вплив на старшинську верхівку та 

розвиваючи концепцію позаукраїнських (Молдавія, Трансильванія, Росія) 

династичних зв’язків» [113, с. 107]. Тобто крізь призму сімейних та родинних 

зв’язків додатково увиразнюється фундаментальна подібність поведінкових 

стратегій Б. Хмельницького та інших правителів ранньомодерних часів, що 

проливає відповідне світло на еліту Гетьманщини та вписує ранньомодерну 

українську державу в коло тогочасних державних утворень.   

 Герб Б. Хмельницького та його клейноди стали предметом вивчення Я. 

Дашкевича, І. Сварника та Ю. Савчука. Перший проаналізував повний 

гетьманський герб, уміщений у літописі Самійла Величка, на рівні 

концептуалізації проблеми встановлення турецького протекторату над 

Гетьманщиною [114, с. 110–112]. І. Сварник зосередився на геральдичних 

особливостях герба [266, с. 11–16]. Ю. Савчук [251; 252], крім герба, 

досліджував різні збережені й розкидані по музейних колекціях предмети, 

пов’язані з особою гетьмана. Насамперед це символи влади – прапор та булава – 

а також зброя: бердиш та шабля. Об’єктом уваги стали й шапка, суботівський 

гарнець, чарка, чаша, кухоль, нагайка. При цьому прапор, який зберігається в 

Стокгольмі, та бердиш з Національного музею Кракова були введені до 

наукового вжитку як речі Б. Хмельницького саме цим автором.  

*** 



61 
 

 

Наступним елементом образу Б. Хмельницького в сучасній українській 

історіографії стало представлення рис вдачі гетьмана та його талантів як 

організатора, політика, полководця. За винятком пізнього П. Куліша, українська 

історіографічна традиція (на відміну від польської) загалом позбавлена обтяжень 

у вигляді  подання особистості гетьмана в чорних барвах на підставі джерельної 

інформації про дратівливість, прояви неврівноваженості характеру, жорстокість, 

уживання алкоголю тощо. Однак тоді, коли панівна тенденція в Польщі, як буде 

показано нижче, передбачає відмову від практик Ф. Равіти-Гавронського, в 

Україні, навпаки, з’явилися зразки реанімації цієї моделі. Правда, такі явища 

зафіксовані не в колах професійних дослідників доби Б. Хмельницького, але 

вони все одно є частиною історіографічної ситуації. Мова йде про інтерпретації 

С. Горошка та П. Кралюка. Перший прямолінійно в дусі навіюваної певними 

колами гіперкритики українського прагне вибудувати ввесь образ Б. 

Хмельницького на старанно шуканих проявах тих рис характеру та реакціях 

гетьмана, які здатні викликати негативне сприйняття в читача. Звідси 

спекулятивний наголос на вживанні алкоголю (без дослідження, як це вплинуло, 

власне, на конкретні аспекти діяльності гетьмана), педалювання на жорстокості 

стосовно старшин і рядових козаків (без прив’язки до загального та подієвого 

контексту) тощо.    

У середовищі професійних істориків подібний стиль не отримав поширення. 

Тут культивується оцінка вдачі гетьмана у світлі його історичної ролі та 

наукових уявлень про стандарт «нормальності», притаманний тій епосі. Скажімо, 

сюжет про вживання Богданом алкоголю супроводжує коментар про типовість 

цього для тогочасного суспільства, а отже й для верхів («як тоді заведено») [414, 

с. 316]. Домінує науково виважений підхід, коли аналізується сукупність 

джерельної інформації стосовно характеру й темпераменту гетьмана, яка 

походить із різних таборів й пропускається крізь сито щойно зазначених 

чинників. На цьому українські історики принципово зійшлися з польськими та 

російськими колегами, унаслідок чого ключовий сучасний історіографічний 

тренд полягає у визнанні суперечливості природної вдачі гетьмана та 
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пом’якшенні можливого впливу контроверсійних рис характеру та звичок 

гетьмана на поведінкові стратегії гетьмана та практики. Зрештою вийшло так, що 

саме в українській історіографії риси вдачі гетьмана зображувалися 

найоб’ємніше. Ніде так не наголошувалося на вразливості темпераменту, який 

проявлявся в багатьох випадках і в ставленні до старшини, і під час деяких 

дипломатичних переговорів. Обережність сучасних російських та польських 

істориків тут зрозуміла. Перші воліли не кидати тінь на батька «возз’єднання» 

(показово, що про контроверсійні риси пише тільки Т. Таїрова-Яковлєва, яка 

відійшла від великодержавницької канви). Польські ж історики, як кажуть, 

«дмухають на холодну воду», керуючись, очевидно, бажанням якомога далі 

дистанціюватися від тривалої традиції подавати Б. Хмельницького в чорних 

барвах, яка тяжіла над польською історіографією в ХІХ – на початку ХХ ст.    

В українській історіографії антиподи та взаємні критики В. Степанков та В. 

Смолій, з одного боку, і Н. Яковенко – з іншого, демонструють зазначені вище 

підходи на рівні концептуалізації проблеми вдачі гетьмана. Н. Яковенко [413, с. 

317], В. Степанков та В. Смолій подають характеристики гетьмана, що вийшли з-

під пера сучасників з різних таборів: козацького, шляхетського, татарського, – а 

також надані венеціанцями, англійцями тощо [288, с. 11–13]. Так само ці автори 

використовують гравюру В. Гондіуса із зображенням Б. Хмельницького та 

українські історичні думи. Н. Яковенко зауважувала, що джерела донесли «ніби 

два єства – одне вибухове-холеричне, інше задумливе й похмуре», водночас 

зазначаючи, що «розбіжності у сприйнятті козацького вождя бачимо вже в 

поглядах сучасників» [414, с. 317]. Аналогічні тези трапляються й у «Богданові 

Хмельницькому» В. Смолія та В. Степанкова. Дослідники апелюють до 

представників шляхетського середовища В. Коховського, В. М’ясковського і 

подають запропоновані ними характеристики гетьмана, де його зображено 

безпробудним п’яницею, «розбійником», «кровожерливим тираном», відзначено 

його «підлість, безбожність, жорстокість, психопатичність тощо» [288, с. 12]. 

Для негації прямолінійності впливу цих характеристик на образ гетьмана в обох 

таборах тут-таки подано оцінки, у яких йдеться про природну простоту та прояви 
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людяності та мрійливості в Б. Хмельницького, наявність безсумнівних талантів 

тощо [288, с. 13].  

Вибудовуючи образ вдачі гетьмана дослідники звертають увагу на хитрість 

гетьмана, його вміння ладити з людьми, вибрати правильну тональність 

поведінки в різних обставинах. В. Степанков та В. Смолій наголошували на 

тому, що гетьман мав «яскраву харизму», якою вдало користувався задля 

здобуття авторитету як серед старшини, так і серед козацьких низів, вражених 

охлократизмом та недалекоглядністю [288, с. 10]. «Різкість у судженнях, 

бурхливі спалахи емоцій, запальність, – зазначали ці дослідники, –  поєднувалися 

з м’якістю, дотепність – із мовчазністю, простота і щирість – із лукавством і 

мстивістю, доброта і поступливість – із жорстокістю і впертістю…. У ньому 

дивовижно поєднувалися відчайдушна сміливість і холоднокровна обачність, 

принциповість і готовність до компромісу, поступливості» [289, с. 78]. Для Н. 

Яковенко особливої ваги набувала «така примітна риса гетьманської вдачі, як 

хитрість, за якою часто маскувалися почуття й наміри, зовсім протилежні 

оголошуваним», «досконале володіння мистецтвом показної відвертості й 

сміливого жесту» [406, с. 70]. Подібні приклади можна подавати й далі. 

Саме розмова про таланти гетьмана виступає в інтерпретаціях сучасних 

українських істориків наймогутнішим засобом нівеляції негативного нальоту від 

того факту, що Б. Хмельницький мав вибуховий характер, який неодноразово 

давався взнаки, та важку руку. І в цьому сегменті образу гетьмана також 

простежується одностайність у колі професійних українських істориків. Не 

віднайшли аргументів, щоб підважити давню українську історіографічну 

традицію бачити в гетьманові видатного політичного діяча та полководця і 

дослідники, які дуже критично ставляться до української Національно-

визвольної війни середини XVII ст. і пропонують подивитися на неї насамперед 

крізь призму людських жертв, руйнацій та некорисних геополітичних змін у 

Східній Європі – занепад Речі Посполитої та посилення Московської держави. 

Навіть Н. Яковенко подає себе шанувальником генію Б. Хмельницького, називає 

його людиною-легендою [406, с. 69]. А. П. Толочко помістив гетьмана серед 
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«лицарів українського національного пробудження» (цікаво, що разом із І. 

Богуном, М. Кривоносом та Д. Нечаєм) та називав його ім’я легендарним. Він 

солідаризувався з неодноразово висловлюваною в історіографії тезою, що Б. 

Хмельницький пройшов шлях  від «геніального бунтівника» до видатного 

полководця й державного діяча [358, с. 7–8].  

Здебільшого дослідники, які спеціалізуються на добі Б. Хмельницького, 

прагнуть під час її оцінювання спеціально не наголошувати на політичному та 

військовому хисті гетьмана. Але саме такий образ виразно проступає з 

тональності їхньої інтерпретації різних аспектів діяльності Б. Хмельницького. 

Такий підхід до пояснення талантів гетьмана  відрізняється від стратегій, якими 

оперують сучасні польські та російські дослідники. Там, особливо в польській 

історіографії, на цьому спеціально акцентують увагу, а, скажімо, Я. Качмарчик, 

М. Нагельський та Г. Літвін чи Т. Таїрова-Яковлєва цілеспрямовано 

демонструють у відповідному словесному обрамленні прояви хисту гетьмана на 

конкретних політичних, дипломатичних, військових та організаційних заходах.  

Безумовно, зауважені відмінності випливали з різної історіографічної 

традиції представлення гетьмана в Україні, Польщі та Росії. В українській 

історіографії та публіцистиці на талантах гетьмана наголошували постійно, що 

вкотре позбавляло необхідності констатувати узагальнені тези. У Польщі ж, де 

домінував інший вектор, у сучасних умовах актуалізувалася проблема 

увиразнення хисту гетьмана як політика та військового діяча. Російська 

історіографія нині відчуває потребу додаткової наукової легітимації 

«возз’єднавчого» канону української Національно-визвольної війни середини 

XVII ст., розхитаного новітніми напрацюваннями як поза нею, так і в її 

середовищі. А відтак педалювання на чеснотах Б. Хмельницького як поборника 

українсько-московського поєднання набуває істотного значення. Поява ж 

модернізаторського крила, адепти якого або відкинули, або дистанціювалися від 

великодержавницької візії української історії, викликала й у цьому таборі 

потребу подати Б. Хмельницького в іншому світлі, а тому знову ж таки  

наголошувати на тих чи тих чеснотах.  
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 З іншого боку, в Україні з’явилося лише кілька синтетичних праць про Б. 

Хмельницького, а саме вони за законами жанру передбачають у будь-якому разі 

спеціальне звернення до талантів особи, якій присвячені. Та й то власне 

науковими є дві [288; 340]. Ще дві мають науково-популярний характер [65; 91].  

О. Апанович належать два нариси про гетьмана, які перегукуються один з одним, 

але не є ідентичними [42]. Власне, у таких загальних працях і містяться 

типізовані характеристики Б. Хмельницького як полководця, політика, 

дипломата та державного діяча, проілюстровані на конкретних прикладах. 

Кваліфікуючи гетьмана як унікальну постать в українській історії, В. Смолій та 

В. Степанков називають його людиною «надзвичайної обдарованості» [288, с. 10, 

606]. «У роки Визвольної війни, – зазначав в іншій своїй праці В. Смолій, – 

Хмельницький продемонстрував неперевершену майстерність добиватися 

поставленої мети шляхом як відкритої збройної боротьби, так і методом 

переговорів, компромісів і навіть тимчасових поступок»[277, с. 9–10].  

Головним індикатором у концептуалізації різних умінь Б. Хмельницького 

постає його спроможність перетворити звичайне козацьке повстання на війну за 

утворення Української держави, генерувати ідеї незалежності, соборності, 

концепцію легітимізації Гетьманщини й талант зберегти державу у ворожому 

оточенні. Такий підхід є ключовим трендом сучасної української історіографії, 

що простежується у вигляді рефрену чи прямих тверджень (чи того й того) у 

версіях багатьох дослідників (В. Брехуненко [69, с. 482–483], В. Горобець [84, с. 

747–763], Я. Дашкевич [113, с. 107], Ю. Мицик [204, с. 25–39], С. Плохій [243, с. 

72– 92], Т. Чухліб [399, с. 53–68]). Виразно сформульована альтернатива так і не 

була запропонована. Українська інтерпретація непересічності Б. Хмельницького 

діаметрально протилежна критерію «величі» гетьмана, який бере за основу 

основна частина російських історіографів (традиціоналісти) – політичному курсі, 

що привів до Переяслава 1654 р. Водночас головний український тренд 

перегукується з інтерпретацією Т. Таїрової-Яковлєвої, яка так само бачить 

ключове втілення талантів гетьмана в результативності державотворчих зусиль. 

Так само цей тренд корелюється з образом політичних заслуг гетьмана, 
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домінантним у сьогоднішній польській історіографії, де головною справою Б. 

Хмельницького та показником його талантів подається, як буде 

продемонстровано нижче, побудова Гетьманщини, яка запустила хвилю 

далекосяжних змін.  

При цьому належить зауважити, що рефреном проводячи крізь дослідження 

ідею про непересічні таланти Б. Хмельницького в різних сферах, В. Смолій та В. 

Степанков уникають його надмірної ідеалізації. Запропонований ними 

узагальнений образ талантів гетьмана свідчить про збалансованість підходу: 

«Безперечно, йому не судилося уникнути серйозних політичних прорахунків і 

помилок, його вдача була далеко не ідеальною, але Богдан не заплямував себе 

малодушністю чи відступництвом, зреченням політичної мети, ненаситною 

жадобою збагачення тощо» [288, с. 606].  

Зі свого боку І. Стороженко відзначає талант Б. Хмельницького як 

полководця, уживає навіть поняття «геніальний полководець» [340, с. 302]. 

Останнє постає надмірною ідеалізацією й погано вписується як у факти 

програшу Богданом кількох битв, так і в сучасну історіографічну ситуацію 

загалом. Так само дещо перебільшували В. Сергійчук та О. Апанович. В. 

Сергійчук, рясно цитуючи оцінки М. Колодзінського, Ю. Тис-Крохмалюка та В. 

Петріва, уважає, що у військовому мистецтві Б. Хмельницький «багато в чому 

випередив європейські країни» [271, с. 230]. О. Апанович також стверджувала, 

що «військове мистецтво українського народу, підняте Богданом Хмельницьким, 

випередило західноєвропейське військове мистецтво в головних напрямах 

стратегії і тактики» [44, с. 38]. 

Подібні барвисті епітети загалом є винятком для сучасних українських 

власне наукових праць; у них домінують урівноважені характеристики. Швидше 

в сучасній польській історіографії можна помітити в міру захопливі вислови, 

наприклад, про гетьмана як «небувало талановитого військово й політично» [499, 

с. 186], людину «непересічних талантів» [598, с. 60]. В Україні, зате, ідеалізація 

та підвищення градусу унікальності гетьмана стали ледве не обов’язковим 

атрибутом численних тез конференцій, популярних чи краєзнавчих статей 
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(інколи видрукуваних і в наукових збірниках). Такі праці здебільшого не 

претендували на жодні узагальнення чи наукові новації. І в цьому відмінність 

між українським історіографічним тлом формування образу Б. Хмельницького і 

польським та російським, де зі зрозумілих причин не бачимо праць такого 

характеру.  

Образ Б. Хмельницького як полководця істотно розширює концептуалізації, 

які випливали з безпосередніх досліджень військових операцій українського 

війська. Правда, у цьому компоненті сучасна українська історіографія 

поступається польській за інтенсивністю досліджень, випереджаючи, однак, 

російську, де військова історія української Національно-визвольної війни не 

приковувала уваги.  

У концептуальному плані Б. Хмельницький постає реформатором військової 

тактики Війська Запорозького, що перегукується з інтерпретаціями польських 

істориків. О. Апанович акцентувала увагу на тому, що Б. Хмельницький не лише 

створив із розрізнених загонів справжнє військо, а й сформував козацьку кінноту 

як рід військ та потужну артилерію [44, с. 35]. О. Сокирко концептуалізував, що 

«гетьман «карколомно змінив статус, організацію та систему управління 

козацького війська», а «на рівнях стратегічному та оперативному початок 

Хмельниччини справді спричинився до важливих новацій» [293, с. 489–490]. 

Саме Б. Хмельницький дав старт появі у Війську Запорозькому підрозділів 

найманців [292, с. 48].  

Безальтернативно нині зазначають, що гетьман порвав із попередніми 

програшними оборонними підходами козаків до протистояння з 

річпосполитським військом, які виявилися неефективними, і розробив 

атакувальну тактику. О. Апанович спеціально наголошувала, що «на відміну від 

полководців західноєвропейських армій, які діяли переважно шляхом оборони і 

облоги фортець й ухилялися від битв (оскільки це завдавало великих втрат 

найманим військам, що дорого оплачувалися) Хмельницький не витрачав часу і 

не розпорошував сил на облогу фортець. Перемоги у війні він добивався у ході 

польових боїв, прагнучи якомога швидше досягти головної мети, тобто зав’язати 
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бій з основними силами противника і розгромити їх» [44, с. 36]. Із цією думкою 

солідаризувався І. Стороженко [340, с. 41]. 

Також гетьман за допомогою військового союзу з татарами ліквідував 

найбільшу проблему козацького війська – брак якісної кінноти [68, с. 97]. І. 

Стороженко особливо наголошував на тому, що до 1654 р. «Б. Хмельницький не 

розпочинав жодної битви до прибуття татарської кінноти. Навіть для вирішення 

локальних бойових завдань він неодноразово просив хана надіслати йому загін 

татарської кінноти…» [340, с. 37, 259]. Науковець, суголосно з польськими 

істориками, уважав, що поєднання козацької піхоти з легкою татарською 

кавалерією призвела до кризи в польському військовому мистецтві, бо 

річпосполитське військо не могло через це здобути перемогу. 

О. Апанович наголошувала на колосальній різниці в підходах Б. 

Хмельницького та попередніх козацьких ватажків до військової справи. На 

відміну від них Б. Хмельницький розробив воєнну доктрину і визначив головні 

принципи стратегій козацького війська в 1648–1657 рр., а також опрацював 

концепції окремих кампаній. Він уважав, що перемогу у війні проти Речі 

Посполитої  можна досягти тільки шляхом знищення головного угрупування сил 

на вирішальному напрямі, тобто західному театрі військових дій» [44, с. 35].     

О. Сокирко з’ясував нововведення Б. Хмельницького, на які у Варшаві 

роками не могли знайти відповіді: «невідомі до того типи маневрування 

козацького війська одразу кількома осібними групами, блокування комунікацій 

противника на значному просторі, більш високий рівень управління й 

узгодження дій бойових порядків і окремих груп військ» [293, с. 491].  

І. Стороженко зробив спробу вписати воєнне мистецтво Б. Хмельницького в 

тогочасні європейські зразки. В оперативно-тактичних діях гетьмана з 

підготовки та проведення битв були помічені запозичення з ноу-хау 

Тридцятилітньої війни, зокрема тактика попереднього виснаження противника, 

лінійна тактика, зростання ролі кінноти та артилерії [340, с. 37]. Дослідник 

відзначав, що Б. Хмельницький використовував маневрену стратегію, 

спрямовану на виснаження ворога, виведену на рівень концепції французьким 
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полководцем Тюрени. Також гетьман творчо використав досвід Тридцятилітньої 

війни, який підштовхував до відмови від облоги фортець і до вирішального бою 

у відкритому полі [340, с. 41–42]. Проте О. Сокирко не поділяє такого підходу. 

На його думку, вплив на військове мистецтво Б. Хмельницького мали 

щонайперше ближчі зразки: «Планування кампанії й забезпечення пересування 

військ, розвідка й, нарешті, основні елементи бою козаків виразно відрізнялися 

від західноєвропейського військового мистецтва й більшою мірою порівнювані із 

сусідами по Центрально-Східній Європі – Польщею, Трансильванією, 

Московською державою й Кримським ханатом…» [293, с. 490]. 

Зусиллями І. Стороженка [340], І. Свєшнікова [267], В. Смолія та В. 

Степанкова [288], Ю. Мицика [217], В. Брехуненка [68], А. Гурбика [100] 

ґрунтовно досліджені ключові битви Б. Хмельницького. І. Стороженко був 

співавтором українсько-польської книги про битву на Жовтих Водах [508]. Ю 

Мицик також розглядав джерелознавчі аспекти битв на Жовтих Водах, під 

Корсунем, Зборовом, Збаражем, Берестечком [215; 217; 219]. Найбільшу увагу 

дослідників привертала битва під Берестечком 1651 р., якій присвячено дві 

монографії [68; 267] та спеціальні наукові розвідки І. Стороженка [340]. У 2012 

р. В. Брехуненко запропонував реінтепретацію давньої й сучасної (української, 

польської та російської) традиції оцінки наслідків битви для Богдана 

Хмельницького як катастрофу. Уписавши суто військові результати в політичний 

контекст та в наслідки зимово-весняного рейду М. Калиновського на 

Брацлавщину, дослідник відкинув тезу про катастрофічність цих наслідків для 

гетьмана. Порівняння втрат польного гетьмана (8–9 тис.) та зваженої оцінки 

козацьких втрат під Берестечком (10–12 тис.), а також аналіз військово-

політичної та ідеологічної ситуації в козацькому середовищі після битви 

дозволило кваліфікувати її як тяжку та гнітючу поразку, яка сильно била по 

амбітних планах Б. Хмельницького, але не руйнувала їх ущент» [67, с. 70–71]. 

Гетьман витримав удар. Він зумів зберегти за собою булаву, ще раз зібрати 

боєздатне військо, не дав його розбити в скрутній ситуації під Білою Церквою і 

змусив Потоцького укласти нову угоду.  
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Ексклюзивним доважком, не притаманним сучасним польському та 

російському образам гетьмана є сюжети про доброчинність Б. Хмельницького, 

тісно пов’язані з його політикою стосовно Православної Церкви. Традиційно для 

української історіографії відзначається послідовна діяльність гетьмана щодо 

підтвердження володільницьких прав православних монастирів та фундування 

нових з руки гетьмана надань, а також вимог до монастирських підданих 

виконувати «звикле послушенство» на користь власників [173, с. 130–152]. 

Окремим сегментом образу гетьмана стало наголошення на фундуванні й 

підтримці церков у Чигирині та Суботові [181, с. 40–47].  

О. Крижанівський та С. Плохій концептуалізували проблему в той спосіб, 

що пов’язали щедрість гетьмана до Православної Церкви безпосередньо з його 

політичними завданнями: «справжня мета благодійництва гетьманського уряду 

стосовно церкви була спрямована не в минуле, а в майбутнє – заручитися 

підтримкою духовенства у своїй внутрішній і зовнішній політиці» [173, с. 147]. 

С. Плохій аргументовано обґрунтував концепцію, що стосунки Б. 

Хмельницького з київським митрополитом С. Косовим були увесь час 

натягнутими, попри безпрецедентну підтримку, надану Б. Хмельницьким 

українському православ’ю, та активне використання ним релігійного гасла під 

час війни і православного чинника в інтересах легітимації та просування 

зовнішньополітичних інтересів [243, с. 314–332]. Відтак «хоча Хмельницький 

був цілковито відданий православ’ю, у церковно-державних взаєминах він був 

радше прагматиком» [243, с. 316–317]. Крім того, дослідник увиразнив ще один 

дуже важливий момент – прагнення гетьмана через перебирання на себе права 

патронату над церквою додати своїй владі не тільки повноти, а й легітимності 

[243, с. 317]. 

*** 

Діяльність Б. Хмельницького до 1648 р. представлена в сучасній українській 

історіографії на тих-таки засадах, що й проблема походження та освіти 

майбутнього гетьмана. Вузькість джерельної бази, якою оперували дослідники, 

зумовила обмеження так званим історіографічним підходом до концептуалізації 
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– вибрати найбільш вірогідний фактологічний ряд, уписавши його до своєї 

загальної візії. Не помічено й зусиль до того, щоб бодай ще раз спробувати 

ретельно відфільтрувати наявну джерельну інформацію та виявити можливі 

похибки, які кочують неверифікованими з праці в працю.  

З подієвого ряду безальтернативно домінують сюжети про перебування 

Богдана в турецькому полоні, де він нібито опанував турецьку мову, згадки про 

участь у козацькому повстанні 1637–1638 рр., писарство у Війську Запорозькому 

та сотництво в Чигиринському полку, перебування в складі козацького 

посольства у Варшаві в 1646 р., яке мало знаменну нічну зустріч з королем 

Владиславом IV, конфлікт із Д. Чаплинським за Суботів. При цьому лише Я. 

Дашкевич зміг увести до активного наукового обігу свіжу інформацію, та й то 

дотичну – про збирання грошей на викуп батька з турецької неволі [114, с. 109].  

Натомість два інші сюжети – участь у Смоленській війні 1632–1634 рр. та 

Тридцятилітній війні – викликали різноголосся. Про перебування Б. 

Хмельницького в річпосполитському війську, яке воювало з Московією, 

мовиться рідко, та й то у вірогідному тоні [413, с. 315]. Щодо участі в 

Тридцятилітній війні, то лише В. Сергійчук та О. Апанович стверджують, що в 

1645 р. Богдан на чолі козацького загону перебував на французькій службі та 

ймовірно брав участь у битві під Дюнкерком [270, с. 137]. Решта дослідників або 

оминають цей суперечливий сюжет, або визнають неможливість розв’язати 

питання на актуалізованій джерельній базі, як-от: В. Степанков та В. Смолій 

[288, с. 83].   

Конфлікт за Суботів із Д. Чаплинським та участь у козацькому посольстві до 

Владислава IV, зустріч 1647 р. з канцлером Є. Оссолінським однозначно 

розглядають як каталізатори втечі Б. Хмельницького на Січ та подальшого 

виступу проти Варшави, а також важливі чинники подальших зусиль гетьмана, 

спрямованих на легітимізацію повстання [69, с. 56–57]. 

Від початку ХХІ ст. в українській історіографії увиразнилася тенденція, 

пунктирні риси якої проявилися ще на початку 1990-х рр. і яка полягала в 

простеженні у світогляді верхівки українського козацтва першої половини XVII 
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ст. та політичних концепціях старшини витоків політичної програми Б. 

Хмельницького. Свого часу В. Смолій зазначав, що «до 1648 р. Б. Хмельницький 

зумів акумулювати (і, звичайно, адаптувати до тогочасних реалій) весь 

попередній досвід визвольної боротьби козацтва. У політичному мисленні 

гетьмана поєдналися прагматизм, схильність до компромісів Петра Сагайдачного 

і непримиренність, і постійне апелювання до військової сили козацьких 

поводирів 20–30-х рр. XVII ст.» [277, с. 10]. Пізніше ці спостереження  були 

конкретизовані.  

Уся драматургія монографії С. Плохія побудована на віднайденні коренів 

різних складників уявлень та дій Б. Хмельницького та його оточення в 

козацькому середовищі двох попередніх: соціальних та релігійних ідей, 

концепції «козацького монархізму» та нової української еліти, автономізму тощо 

[243]. В. Брехуненко досліджував витоки кримської політики Б. Хмельницького, 

моделі стосунків з Московською державою, уявлень про природу та кордони 

українського світу, реформування устрою Речі Посполитої, культ короля [60, с. 

87–91]. Зрештою, дослідник концептуалізував проблему перегуку між 

політичною програмою Б. Хмельницького та інтелектуальним доробком його 

козацьких попередників у такий спосіб, що практично всі ідеї гетьмана в цих 

сферах мали прямих генетичних попередників у козацькому середовищі: «Б. 

Хмельницький та його найближчі дорадники зуміли звести до спільного 

знаменника, а потім і розвинути далі інтелектуальні напрацювання старшини. 

Куди не кинь оком – виразно помітно перегуки з попередніми козацькими 

уявленнями про станові вимоги козацтва, його місце та роль у «народі 

руському», інтереси та кордони «руського світу», особливості входження Русі до 

складу Речі Посполитої. І тому так на позір раптово з’являться ідеї, яким 

судитиметься закласти в Україні підвалини для змін, без перебільшення, 

тектонічного масштабу» [69, с. 58]. 

Варто також зазначити, що на інтерпретацію культу Владислава IV у 

свідомості українського козацтва істотно вплинули дослідження відомого 

російського історика Б. Флорі [384, с. 35]. Його пояснення процесу формування 
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культу були позитивно сприйняті та адаптовані до тканини концептуалізації. 

Водночас у середовищі українських істориків не викликали резонансу 

спостереження Т. Таїрової-Яковлєвої [429] про ототожнення ідеї боротьби за 

православну віру з появою в козацькому середовищі державної ідеї в першій 

половині XVII ст.  

Загалом головна інтерпретаційна тенденція зорієнтована на визнання 

перегуків між уявленнями та практиками Б. Хмельницького й попередніми 

козацькими. Відтак політичні концепції гетьмана та його діяльність доби 

Національно-визвольної війни як ключові складники його образу постають 

логічним продовженням розвитку поглядів, ідей та стереотипів, властивих 

козацтву до того.  

 

2.3 Політичні концепції й практики 

 

Інтерпретація політичних концепції Б. Хмельницького у будь-якому разі є 

центральним пунктом історіографічного образу гетьмана. Саме в цій площині 

набувають свого логічного завершення проголошувані методологічні підходи, 

дослідницькі опції та концептуальні стратегії, а дослідження конкретних 

концептуалізацій дозволяє з’ясувати наскільки декларації реалізуються в 

практичній площині. Крім того, конкуренція між історіографічними традиціями 

як у національній історіографії, так і у світовому масштабі, у кінцевому підсумку 

фокусується на змаганнях концепцій та спроможності надати своїй версії 

якомога більшого обсягу впливовості. Нарешті градус конкуренції, 

протиставлення, взаємовпливи та взаємозближення найбільш рельєфно 

увиразнюється на рівні формування конкретних образів. У випадку з 

дослідженням доби Б. Хмельницького та постаті самого гетьмана все 

проглядається особливо опукло, а введення в дослідження порівняльної 

перспективи для української, польської та російської історіографій дає важливі 

імпульси для уявлень не тільки про загальні інтерпретаційні тенденції, а й про 
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специфіку дискурсу в українському інтелектуальному просторі з приводу 

«нового канону», «нормативної історіографії», «національної історії» тощо. 

Розпочати, мабуть, треба зі з’ясування пояснень причин виступу Б. 

Хмельницького як прологу до формування політичної програми та ключових 

тенденцій її еволюції. Крім того, це питання перебуває у фокусі згаданого вище 

дискурсу. У рамках останнього, наприклад, лунають твердження про «паралелі 

між інтерпретаціями В. Смолія та В. Степанкова й традиційними 

«ортодоксально-марксистськими шаблонами» [146, с. 69]. Н. Яковенко, яка 

спеціально аналізувала погляди зазначених дослідників, помітила перегуки на 

рівні термінології та самої драматургії викладу цими авторами причин і прелюдії 

соціального вибуху в Україні середини XVII ст., з одного боку,  та поясненнями 

радянськими істориками визрівання пролетарської революції 1917 р. – з іншого. 

Паралелі, зокрема, убачаються в тому, що в основу інтерпретації причин 

кладеться «поєднання соціальної на національної боротьби, в авангарді якої 

виступало козацтво», а також розвиток національної свідомості [287, с. 56, 61], а 

в підсумку «мало місце переплетіння політичних, ідеологічних та соціально-

економічних причин подій 1648 р.» [287, с. 66–67]. Таке тлумачення подається як 

калька з марксистського бачення «з фотографічною точністю». А образ Б. 

Хмельницького, створений у цій опції перегукується з принципами ліплення 

образу В. Леніна [408, с. 63].  

У відповідь В. Степанков не менш запально закидав дослідниці «прагнення 

будь-що… ревізувати» «найміцніший монумент старої історіографії» – 

витворену нею «парадигму» «великої війни» середини XVII ст.» Учений також 

наголошував, що концепція Н. Яковенко «дуже вже нагадує (зрозуміло, що не 

дослівно, а за суттю) постулати панівної в польській історіографії ХІХ–ХХ ст. 

концепції «домової (громадянської) війни» [316, с. 374]. Обидва поважних 

історики зараховували на свою користь погляди Ф. Сисина [316, с. 381], 

уважаючи його провідним сучасним концептуалістом, а Н. Яковенко – ще й  

доробок С. Плохія 1990-х рр. [412, с. 190]. 
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Варто зауважити, що, незважаючи на досить значну різкість формулювань, 

обмін критичними стрілами за конкретними адресами приніс набагато більше 

плодів, ніж знеособлена критика. Зокрема, В. Смолій та В. Степанков фактично 

визнали слушними закиди щодо термінології, що справді впадала в око, 

навіюючи враження про понятійні шаблони радянських часів і кидаючи 

відповідну тінь на підвалини власне інтерпретації доби Б. Хмельницького. У 

пізніших синтетичних працях про гетьмана та Українську національну еволюцію 

1648–1676 рр. вже немає «авангарду», «рушійних сил» тощо [288, с. 80–84]. 

Активізувалися й інші дослідники, зараховані до табору «нормативної 

історіографії». На початок ХХІ ст. припадає поява низки важливих праць, які 

поглиблювали уявлення про політичні концепції й практики Б. Хмельницького та 

єство подій в Україні середини XVII ст.  

Від початку 1990-х р. й до сьогодні джерелом головного вододілу для 

української історіографії в концептуалізації як причин виступу Б. 

Хмельницького, так і всієї доби загалом є питання про роль  (чи відсутність її) 

національної свідомості, яке виводить на головну мету війни – суто соціальну 

(аж до революції) чи ще глобальнішу, яка, крім соціального складника включала 

і створення власної держави. Якщо наявність соціальних причин визнають усі, то 

обстоювання багатьма сучасними українськими істориками існування 

національних «горизонтальних» ідей (у ранньомодерному розумінні, звичайно), а 

звідси й не тільки соціальних, а й національних причин у виникненні війни та 

ідеї незалежності України в політичних концепціях Б. Хмельницького, викликало 

в певних колах гостре несприйняття й закиди в «націоналізації історії», 

«історичному пропагандизмі», «рефлексивній історії» тощо.  

Справді ключовим трендом у сучасній українській історіографії, який 

увійшов і в освітній процес, стала концепція, згідно з якою Б. Хмельницьким та 

його оточенням під час організації повстання рухали не тільки соціальні мотиви, 

а й національні, загорнуті в релігійні шати, що вивело протистояння на орбіту 

українсько-польської війни за перетворення України на самодостатній 

політичний суб’єкт. Така постановка питання мала дуже глибокі коріння в 
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українській історіографії. М. Грушевський образно підсумовував сукупність 

суперечностей так: «Усе зв’язувалося в оден безконечний ряд національних 

кривд, в оден образ поневолення «руського народу» Польщею, Ляхами, і 

даремно силкувалися тодішні політики, так як роблять се деякі нинішні 

історіографи, розбити сей образ на відокремлені недогляди чи кривди соціальні 

чи політичні, коли в почуттях, свідомості українських людей він злипався в одно 

нероздільне поняття національного поневолення…» [96, с. 129]. Нині ця думка 

домінує в українській історіографії, обрісши додатковими поясненнями 

відповідно до результатів дослідження тих чи тих питань. Про переплетення 

соціальних та національних причин, які викресали іскру повстання, однозначно 

висловилися й такі потужні і впливові концептуалісти, як Ф. Сисин та С. Плохій.  

Ф. Сисин, наприклад, наголошував, що «національна свідомість на Русі, яка 

навряд чи існувала в 1548 р., виявилася досить міцною в 1648 р.». і що «перші 

заяви повстанців, у яких проголошувалася національна мета, з’явилися не раніше 

Різдва 1648 р.» [273, с. 67]. Особливий акцент робиться на тому – і це мало 

визначальне значення, –  що, «якби не повстання Хмельницького, то окрема 

руська ідентичність та культура були б приречені на повільну, але неминучу 

ерозію і дезінтеграцію в Польському королівстві» [273, с. 69].  

В іншій своїй статті Ф. Сисин запропонував два важливі для розуміння 

сутності подій в Україні середини XVII ст. теоретичні концепти. Перший з них 

пропонує кваліфікувати ці події як багатогранне явище, яке важко втиснути в 

одну типологічну нішу, і обов’язковим компонентом якого є національне: 

«Повстанню Хмельницького притаманні багато рис війни за незалежність (або 

горизонтальної революції), протонаціональної революції та регіонального руху, 

але щодо однозначного ототожнення повстання з цими типами суспільних рухів 

є серйозні застереження» [275, с. 574]. Другий концепт стосується пояснення 

позиції, яка стосується власне вузьких місць кваліфікації подій і процесів в 

категоріях «національного». «Характеристику повстання як «національного 

українського» можна ставити під сумнів як водночас надто широку і завузьку», – 

наголошував Ф. Сисин.  Зашироку, бо «повстання не перемогло на Західній 
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Україні», а завузьку, бо «протонаціональні почуття, що виявилися в часі 

повстання, мали «загальноруський» (тобто українсько-білоруський характер)» 

[275, с. 574]. Інакше кажучи, дослідника не влаштовувала лише неможливість 

досягти стерильної чистоти у використанні поняття «національного», а не 

відсутність національного характеру в повстанні Б. Хмельницького.  

С. Плохій у руслі Ф. Сисина зазначав, що «Хмельниччина водночас мала 

ознаки селянського повстання, релігійної війни, регіонального виступу проти 

центру та була яскравим прикладом тісного поєднання соціального та 

національного елементів у повстаннях середини XVII ст.» [243, с. 73]. 

Аналізуючи на початку ХХІ ст. стан української історіографії доби Б. 

Хмельницького, відкинув сумніви свого колеги в правомірності використання 

поняття «національний». Це добре видно з того, що дослідник до позитивних 

змін відніс той факт, що історики «приймають термін «національна» у своєму 

визначенні подій середини XVII ст.», і що в Україні «протягом останніх років все 

більше дослідників стали приділяти особливу увагу національному факторові у 

повстанні Богдана Хмельницького» [244, с. 66]. Про те, що «постійна соціальна, 

релігійна й національна напруга в Україні XVII ст. зумовила низку подій, які 

глибинно змінили як українське, так і польське суспільство» писав П. Магочі 

[190, с. 193].   

Дуже показово для типологізації явища, що на цій основі, яка з ХІХ ст. була 

візитною карткою інтерпретації українськими істориками причин виступу Б. 

Хмельницького, у сучасних умовах відбулося зближення позицій із польською 

історіографією. Російську тут винесемо за дужки заради, так би мовити, «чистоти 

експерименту»: у рамках великодержавницької парадигми педалювання 

російських істориків на національному питанні може розглядатися як самоціль, 

оскільки та за визначенням передбачала такий компонент, як усвідомлення 

українським населенням своєї етнічної спорідненості з московитами.  Натомість 

у польському випадку, навпаки, «типовий польський пункт бачення» у ХІХ – 

першій половині ХХ ст. передбачав наголос на суто соціальному конфлікті – 

«війні домовій».  
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Як уже обґрунтовано показав В. Маслак, більшість сучасних польських 

істориків, які спеціалізуються на дослідженні ранньомодерної історії, 

відмовилися від концепції «меча, хреста і плуга», «домової війни», «єдиного 

шляхетського народу», а з кінця 1980-х рр. відбувається виразний перехід до 

пояснення причин виступу Б. Хмельницького як поєднання різного роду 

конфліктів, зокрема й національного [195, с. 55–71]. При цьому визрівання 

передумов подій середини XVII ст. в новітніх інтерпретаціях розпочинається від 

Люблінської унії 1569 р, що було традиційно притаманне українській 

історіографії.    

Уже в 1988 р. З. Вуйцик однозначно зазначав, що «одночасно зростає на 

Україні суспільна напруга, а під кінець XVI ст. внаслідок Брестської церковної 

унії (1596) і релігійна, а ще дещо пізніше – національна» [597, с. 63]. Пізніше, як 

уже відзначав К. Петкевич, «оцінюючи численні коментарі, що з’явилися у 

зв’язку з прем’єрою «Вогнем і мечем», З. Вуйцик рішуче виступив проти того, 

щоб козацьке повстання розглядати в категоріях громадянської війни. На його 

думку, це те саме, що польські повстання XIX ст. вважати громадянською 

війною в Росії, йдеться радше про зіткнення двох народів, ураховуючи при 

цьому всі труднощі, пов’язані з визначенням поняття «народ» у XVII ст.» [238, с. 

47]. 

Згідно з  А. Перналем, «унаслідок злиття національних та релігійних 

сподівань русинів із козацькою проблемою козаки стали відігравати роль 

представників усього руського суспільства» [236, с. 31, 36]. Про чинники 

«суспільні, національні та релігійні» писали Т. Хинчевська-Геннель, М. 

Дроздовський, М. Нагельський, М. Маркевич [195, с. 71]. Є. Топольський 

зазначав, що в середовищі козацтва ішов процес «формування на підставі мови 

та православної релігіїїхньої свідомості руської (української)» [582, с. 126]. Х. 

Літвін у своїй концептуальній статті підсумовував, що «великий вибух наступив, 

однак допіру внаслідок того, що корпоративний козацький рух становив іскру на 

порох народного повстання, а підносячи гасла релігійної війни, набув характеру 

національної війни» [512, с. 94]. М. Дроздовський та Т. Хинчевська-Геннель, як 
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слушно підмітив В. Маслак [195, с. 73–74], погодилися з давньою, ще від М. 

Грушевського, концептуальною тезою української історіографії, що козацтво 

перетворилося «в оборонців етнічної окремішності русинів». Зрештою, М. 

Дроздовський у своїй останній монографії (2016 р.) зазначав: «Від самого 

початку козацького виступу усвідомлення національного характеру 

протистояння, яке точилося в Україні, було характерне не тільки для 

представників тогочасного суспільства Речі Посполитої чи для дуже 

проникливих закордонних спостерігачів подій, які відбулися на її обширах» [478, 

с. 89].  

Щобільше, з’явилися прямі твердження про загальну кризу Речі Посполитої, 

породжену власне неналежним статусом України. Уже Я. Качмарчик обережно 

зазначав, що «будівля Речі Посполитої віддавна вже була поважно замінованою, 

досить було тільки підпалити гніт. Зробив це Богдан Хмельницький» [148, с. 53]. 

Д. Геровський висловився дуже промовисто: «Початок тій кризі польської 

державності поклало порушення підставової устроєвої засади, якою було 

забезпечення толерантності і свободи розвитку кожної народності, кожної 

етнічної групи, кожної релігії, що склалися у багатонаціональній Речі 

Посполитій. Настало це на території України, яка прагнула до такої 

самостійності, яку в Люблінській унії забезпечило собі Велике князівство 

Литовське і яку не хотіли чи не змогли надати» [489, с. 20, 389]. Варто згадати й 

концепцію Т. Хинчевської-Геннель про спізнення ідей Гадяча 1658 р. про Річ 

Посполиту трьох народів на сто років [452, с. 135–146].   

Такі інтерпретації сучасних польських істориків, виразно свідчачи про 

взаємозближення позицій в бік акцептування українських пояснень причин 

виступу Б. Хмельницького, водночас заперечують закиди, які лунають в Україні 

на адресу більшості українських істориків в «націоналізації історії», 

«підпорядкуванні знань системі цінностей» тощо. Бо ж важко запідозрити 

польських істориків в «історичному пропагандизмі» на українську користь та у 

формуванні новітнього українського національного історичного міфу. Вихід 

польських істориків на рубежі визнання кризи моделі Речі Посполитої у зв’язку з 
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хибним вирішенням українського питання під час укладення Люблінської унії є 

дуже важливим сигналом. І коли в одній з останніх концептуалізацій визрівання 

Національно-визвольної війни середини XVII ст. подано як «кризу України в 

складі Речі Посполитої» [69, с. 23], то тут вчувається не тільки вплив української 

історіографічної спадщини, а й перегук із сучасними польськими 

концептуалізаціями.        

Та й сама Н. Яковенко, заперечуючи можливість «горизонтального інтересу» 

в ранньомодерному суспільстві, все одно не змогла повністю обійти 

національний чинник. Концептуалізуючи причини виступу Б. Хмельницького, на 

ролі двигуна для маховика накручування проблем дослідниця визначила 

«слабкість королівської влади» та «корупцію верхів». Переплетення цих 

чинників радикалізувало дію інших – «соціальну прірву між безправ’ям 

простолюду і необмеженою владою над ним панів», загнане в глухий кут 

козацьке питання, а також, що показово, «нехіть до ляхів» [414, с. 320].  Правда 

ця нехіть зводиться лише до «протиставлення поляків і русинів як 

непримиренних ворогів, готових до взаємознищення» [414, с. 320]. Промовистим 

однак є той факт, що «протиставлення поляків і русинів» не обмежене з 

українського боку певними станами, що залишає шпарину для 

«горизонтального» інтересу.  

У підсумку ж Н. Яковенко трактує війну як породження соціального 

конфлікту. Проте пізніше цей процес усе-таки набув ознак українсько-польської 

війни: «Розгром козацького війська під Берестечком став тією останньою 

краплею, що переповнила чашу взаємних прорахунків. Доти повстання ще 

точилося як громадянська війна всередині Речі Посполитої, після Берестецької 

битви воно остаточно переростає на польсько-українську війну» [414, с. 355]. 

Уписуючи цю інтерпретацію в сучасний історіографічний контекст, не важко 

помітити, що вона не збігається із загальною тенденцією. Якщо польські 

історики виразно відходять від концепції «громадянської війни» в бік визнання 

національного характеру протистояння, то українська дослідниця, навпаки, 
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прагне запобігти девальвації цієї концепції та вкоренити її в  українській 

історіографії.  

Обидві тенденції добре уособлює термінологічна типологізація. У польській 

історіографії слідом за затуханням опції «домової війни» почали входити в 

ужиток поняття «велике повстання в Україні», «велике козацьке повстання», 

«велике народне повстання», «Українська держава», «Козацько-Руська» держава 

[195, с. 65–68]. Н. Яковенко послідовно оперує поняттями «козацька революція», 

«козацьке повстання», «козацька війна» [412, с. 189], що в поєднанні з 

концепцією «громадянської війни» наголошує на приматі суто соціального 

конфлікту. Для порівняння – в іншому таборі української історіографії 

найуживанішими є поняття «Національно-визвольна війна» (обґрунтований Ю. 

Мициком) [209, с. 28–51], «Українська національна революція» (запропоноване 

В. Степанковим) [312, с.26–45]. 

Такі враження навіюють також пояснення політичних концепцій Б. 

Хмельницького як проблеми, покликаної стати фокусом пошуків істориками з 

України нових інтерпретацій постаті гетьмана та Національно-визвольної війни 

загалом. Коментуючи цей процес, С. Плохій, який на собі відчув специфіку таких 

пошуків, слушно зауважив, що пострадянські українські історики, взоруючи на 

праці українських вчених з діаспори, особливо «державницької школи», 

перейняли їхню парадигму, згідно з якою «головним результатом повстання 

стало створення української козацької держави, а головною заслугою Богдана 

Хмельницького – успішна реалізація проекту українського державотворення», а 

«перші «державницькі інтерпретації Хмельниччини стали помітними вже 

наприкінці 1980-х рр.» [244, с. 60]. На ідейні запозичення з доробку українських 

учених з діаспори вказували і Г. Касьянов [146, с. 62] та Н. Яковенко [407, с. 

113].  

Ведучи мову про обставини появи в сучасній українській історіографії 

зазначених С. Плохієм перших державницьких інтерпретацій політичної 

платформи Б. Хмельницького, варто також звернути увагу на можливий 

інспіративний вплив монографії польського історика Я. Качмарчика «Гетьман 
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Богдан Хмельницький», яка побачила світ 1988 р. і в якій автор (про що 

докладніше буде сказано нижче) однозначно кваліфікував політичні концепції 

гетьмана як такі, що швидко еволюціонували від суто козацьких вимог до ідеї 

побудови незалежної Української держави [148, с. 65, 71–72, 88, 277]. Такий 

вітер з боку польської історіографії, та ще й у часи пожвавлення суспільного й 

наукового життя в Україні та ослаблення ідеологічного впливу Кремля, не міг 

минути безслідно. Що книга була добре відома в Україні, свідчить рецензія на 

неї, видрукувана на сторінках «Українського історичного журналу» в 1990 р. 

[192, с. 149–151]. Не могли не зробити своєї справи і статті, видрукувані Я. 

Качмарчиком в Україні  на початку 1990-х рр. [495; 496; 497].  

Ще в 1989 р. під час круглого столу «Українське козацтво: сучасний стан та 

перспективи дослідження проблеми» В. Степанков та Ю. Мицик уперше після 

двох десятиліть зведення в інтелектуальному просторі України на маргінес 

проблеми державотворчих зусиль Б. Хмельницького на повен голос заявили про 

факт появи в середині XVII ст. Української держави.  В. Степанков навіть назвав 

свою доповідь «Українське козацтво і формування національної держави на 

Україні», а Ю. Мицик ужив під час виступу поняття «Українська держава» [199, 

с. 25]. Згідно зі С. Степанковим, процес формування національної держави 

загалом завершився в 1650-му р. [297, с. 22]. З погляду сьогодення обидва 

виступи постають як спусковий гачок для дискурсу про українське 

державотворення середини XVII ст.  та місце державної ідеї в політичних 

концепціях Б. Хмельницького. 

Наступного року В. Степанков кілька разів висловлювався з приводу 

державотворчих зусиль Б. Хмельницького [295, с. 99–104], а В. Смолій та О. 

Гуржій у спільній статті писали, що «українська феодальна державність з 

яскраво вираженими етнічними ознаками у середині XVII ст. існувала вже у 

завершеному вигляді» [282, с. 19].  

У 1991 р. В. Смолій у статті «Українська козацька держава», видрукуваній в 

«Українському історичному журналі», окреслив дві реперні точки політичної 

програми Б. Хмельницького – козацький автономізм, та поява  в кінці 1648 – на 
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початку 1649 рр. ідеї української незалежності, коли «вперше за кілька місяців 

боротьби з польською шляхтою з’явилися і на повний голос пролунали думки 

про створення незалежної Української держави…» [276, с. 7–8]. Чи такий підхід 

було навіяно концепціями М. Грушевського та В. Липинського, чи впливом Я. 

Качмарчика, чи обома чинниками та освоєнням доробку українських істориків з 

діаспори, але в будь-якому разі це означало рішучий розрив з радянською 

платформою. 

 Того ж року В. Степанков конкретизував державотворчий сегмент 

первісного наповнення політичної програми Б. Хмельницького. Використовуючи 

фразу з листа коронного гетьмана  С. Потоцького до короля Владислава ІV про 

бажання повстанців «самостійно панувати на Україні», дослідник зробив 

висновок, що «уперше в історії козацтва джерела зафіксували його політичну 

програму, що передбачала надання козацькій Україні автономії в складі Речі 

Посполитої» [306, с. 118]. Так само відштовхуючися від вимог, виставлених Б. 

Хмельницьким після перемог на Жовтих Водах і під Корсунем, «про створення 

по Білу Церкву удільної, з визначеними кордонами, держави», дослідник 

зауважує, що «вперше формується ідея про необхідність створення козацької 

держави» [306, с. 118]. Однак В. Степанков акцентував, що, починаючи 

повстання,  Б. Хмельницький не мав у своєму арсеналі готової державної ідеї. 

Козацтво «спромоглося до 1648 р. виробити (у дуже загальній і розпливчастій 

формі) лише ідею обмеженої автономії для козацького регіону» [300, с. 27].  

У подальшому інтерпретації істориків з України розвивалися в  протореному 

руслі. Магістральним напрямом стало виокремлення періоду «козацького 

автономізму», під час якого почала стрімко створюватися держава, та переходу 

гетьмана на позиції сепарації Гетьманщини від Речі Посполитої. На цьому ґрунті 

відбулося зближення з поясненнями українських істориків з діаспори, які також 

сповідували й сповідують таку двочленну структуру. Був подоланий кричущий 

ціннісний розрив попередніх часів. Надалі обидва складники української 

історіографії розвивалися в цьому сенсі на спільній платформі. 
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 Водночас зміна опції в середовищі істориків з України відповідала й 

підходам сучасної польської історіографії, ініціатором яких став наприкінці 

1980-х рр. Я. Качмарчик, і тлумаченням сучасних російських істориків. В 

усякому разі на початку 1990-х рр. відбулася своєрідна конвергенція в поданні 

початкової політичної програми Б. Хмельницького. Досягнутий консенсус 

полягав у тому, що серцевиною цієї програми визнавали саме державотворчі 

зусилля гетьмана, на орбіті яких розміщували всі інші її компоненти. А далі вже 

йшли інтерпретації  курсу, у рамках яких висловлювали різні версії в різних 

історіографіях.  Дисонує тут лише відповідне місце в «Нарисах історії України» 

під редакцією П. Толочка, де ставиться під сумнів, що головною метою війни 

стало утвердження української державності [233, с. 168].   

Головною тенденцією сучасної української історіографії, як і  польської та 

російської, була і залишається концепція еволюції впродовж 1648 р. політичної 

програми Б. Хмельницького: від ідеї козацького автономізму до відокремлення 

території гетьманської влади від Речі Посполитої. Інакше кажучи, напрочуд 

життєздатними виявили себе напрацювання ХІХ – початку ХХІ ст., найповніше 

концептуалізовані М. Грушевським [97, с. 1494, 1497] та В. Липинським [187, с. 

15–22]. При цьому О. Струкевич пропонував у періоді «козацького автономізму» 

виділити часи панування ідеї «політичної автономії» та часи її переродження в 

«державну автономію або, якщо точніше, – в автономію максимальної 

політичної суб’єктності». Перехід від однієї стадії до іншої бачиться в появі у Б. 

Хмельницького концепції впливу Війська Запорозького на вибори короля Речі 

Посполитої, що означало прагнення гетьмана «включитися до її регулятивно 

комунікативних механізмів» [341, с. 116–117]. Проте такий поділ не усталився в 

історіографії. 

Ф. Сисин у середині 1990-х р. зауважував, що «на початку повстання не 

було наміру відокремлення від Речі Посполитої; ця мета виникає у 

Хмельницького як програма лише в 1649 р., коли непримиренні політичні, 

соціальні й релігійні суперечності між новим і старим ладом підштовхують маси 

людності та їхніх лідерів до свідомого розриву з Польщею… Розуміється, не 
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існувало спочатку і плану створення нової держави» [275, с. 576]. Теза Ф. Сисина 

з’явилася на тлі не тільки переможної ходи в Україні концепції «козацького 

автономізму», а й появи цілком іншої версії, згідно з якою Б. Хмельницький уже 

в перші місяці Національно-визвольної війни дійшов до ідеї створення 

незалежної Української держави.  

Позиція Ф. Сисина постає ніби антитезою до обох інтерпретацій, не тільки 

відмовляючи Б. Хмельницькому в намірах відрізати контрольовані терени від 

Речі Посполитої, а й заперечуючи початок процесу одержавлення їх по факту 

влітку 1648 р.: проведення територіально-адміністративного поділу та створення 

вертикалі влади, поява на практиці територіального виміру влади гетьмана, 

видання гетьманом розпорядчих актів (універсалів) тощо. Однак дослідник, 

зосередившись на історії ідей, усе-таки ніде прямо не стверджував, що ці 

процеси не відбувалися. Здається, для нього важливо було наголосити лише на 

тому, що ідея відділення України від Речі Посполитої впродовж 1648 р. ще не 

виникла у світоглядних імперативах гетьмана, а план створення «нової держави» 

асоціювався з метою досягти незалежності.  

Натомість більшість істориків в Україні висловилися за «класичну схему». 

При цьому В. Степанков та В. Смолій модифікували її першу апробацію зразка 

1989–1990-х рр. Якщо раніше В. Степанков припускав, що Б. Хмельницький 

завершив створення держави в 1650 р., то в 1992 р. у спільній із В. Смолієм праці 

відніс це до більш раннього періоду: «Джерела дають підстави стверджувати, що 

протягом червня–листопада 1648 р. в центральному, південному і східному 

регіонах України в основному завершується процес формування державних 

інституцій...» [283, с. 17].   

Отже, панівною в українській історіографії стала концепція, на якій 

зійшлися представники різних таборів і яка, мовлячи узагальнено, містила такі 

положення: а) виступ Б. Хмельницького розпочався як звичайне козацьке 

повстання; б) гетьман, висунувши в червні 1648 р. через своїх посланців типові 

козацькі вимоги 1620–1630-х рр. (станові та релігійні), сигналізував про свої 

справжні наміри, які не виходили за рамки реформування Речі Посполитої; в) 
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політична програма гетьмана не передбачала ідеї розриву з Річчю Посполитою та 

створення незалежної Української держави; г) істотні зміни в політичній 

програмі гетьмана відбулися наприкінці 1648 – на початку 1649 р. Крім Ф. 

Сисина, такі міркування були характерні для В. Горобця, В. Степанкова, С. 

Плохія, О. Струкевича, В. Сергійчука, Я. Федорука, Н. Яковенко і навіть автора 

нарису «Національно-визвольна війна українського народу (1648–1654)» в 

«Нарисах історії України» [233, с. 169]. Вона домінує й у сучасних (польській та 

російській) історіографіях, про що докладніше буде сказано трохи нижче. 

Варто також зазначити, що в рамках щойно розглянутої парадигми 

історіографічного консенсусу було досягнуто й ще на двох моментах початкової 

політичної програми Б. Хмельницького: гетьман та старшина (принаймні її 

частина) після перемог на Жовтих Водах та під Корсунем були готові 

замиритися з Варшавою на певних умовах; при цьому гетьман ставив на 

реформування політичного устрою Речі Посполитої в бік зміцнення королівської 

влади. Для прикладу, В. Степанков відзначав, що «влітку 1648 р.  гетьман і 

більшість його соратників не виношували планів розриву з нею (Річчю 

Посполитою) й виявляли готовність визнати владу польського короля, хто б ним 

не став: московський цар, трансильванський князь чи хтось з братів покійного 

Владислава IV, котрий помер 20 травня» [301, с. 77]. Ф. Сисин зауважував, що 

«первісно повстання мало на меті реформу Речі Посполитої. Хмельницький 

намагався вплинути на обрання Яна Казимира, пропонував королеві свою 

підтримку у справі зміни системи правління за зразком інших держав (з міцною 

владою монарха)» [275, с. 574]. Я. Федорук зазначав: «Деякі документи дають 

підстави вважати, що Богдан Хмельницький протягом перших місяців намагався 

помірковано владнати конфлікт… Можна думати, що протягом зими–літа 1648 р. 

Богдан Хмельницький покладав найбільші надії на короля» [366, с. 10, 17]. П. 

Магочі вважав, що «навіть після того, як Хмельницький двічі переміг польську 

східну армію, він, здається, був не проти залишитися підданим Польщі, якщо б 

йому пообіцяли відшкодувати особисті втрати й відновити ті привілеї його 

товаришів, якими вони користувалися до повстань 1637–1638 рр.» [190, с. 196].     
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Не останню роль у зміцненні таких переконань, очевидно, відіграло 

дослідження російського історика Б. Флорі, який у статті, видрукуваній в Україні 

1992 р., дійшов далекосяжного висновку (як на панівну в російській історіографії 

великодержавницьку концепцію), що українське козацтво, сповідуючи культ 

короля, напередодні 1648 р. пов’язувало своє майбутнє не з відділенням від Речі 

Посполитої українських земель, а з реформуванням у ній владних інституцій на 

корисних для себе умовах шляхом збільшення королівських повноважень через 

обмеження впливу магнатерії [376, с. 101].  

Водночас В. Смолій та В. Степанков, хронологічно слідом за Я. 

Качмарчиком [148, с. 65–67], заперечили тезу, що вимоги, привезені козацькими 

послами в червні 1648 р. до Варшави, відповідали реальній політичній програмі 

Б. Хмельницького. Ураховуючи щонайперше те, що в березні Б. Хмельницький 

ставив перед коронним гетьманом М. Потоцьким досить чіткі автономістичні 

вимоги, дослідники вважали дуже маловірогідним, щоб гетьман відмовився від 

них невдовзі після блискучих перемог на Жовтих Водах і під Корсунем, а 

наприкінці року вже виступив із програмою, яка передбачала унезалежнення 

України від Речі Посполитої. Тому В. Смолій та В. Степанков висновкували, що 

насправді «вже на початковому етапі революції Богдан Хмельницький прагнув 

не тільки задовольнити соціальні інтереси козацького стану, а й добитися 

широкої автономії для «козацьких областей» [288, с. 131]. 

Ближче до середини 1990-х рр. Ю. Мицик опрацював концепцію, згідно з 

якою Б. Хмельницький від початку Національно-визвольної війни таки 

виношував ідею побудови незалежної Української держави. Свої погляди 

дослідник оприлюднив майже одночасно в Україні та Польщі в ювілейний 1995 

рік [204; 205; 206; 536]. Автор запропонував відійти від шаблонного підходу до 

інтерпретації проблеми державності в політичній програмі Б. Хмельницького, 

який полягає в «трактуванні браку джерел як відсутність або неповноцінність 

політичних концепцій лідерів повстанського табору, нерозрізнення політичних і 

тактичних цілей Б. Хмельницького, сприйняття дипломатичної гри гетьмана за 

чисту монету» [204, с. 27]. Порівнюючи підходи до  української ситуації та 
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інших випадків державотворення у світовій історії, Ю. Мицик наголосив на 

існуванні подвійних стандартів, породжених тривалим бездержавним статусом 

України в нові та новітні часи, який деформував уявлення про українське 

державотворення в Україні під впливом спекулятивних концепцій зацікавлених 

зовнішніх інтерпретаторів. Адже, наприклад, історики однозначно трактують 

держави Стародавнього Сходу (Шумер, Єгипет та інші) власне лише по самому 

факту їхнього існування, однак в українському випадку уже вимагають 

переконливих джерел про державницькі плани в політичній програмі творця 

Гетьманщини. «Історики інтенсивно досліджують ці держави, – відзначав Ю. 

Мицик, – проблеми їх виникнення та формування тощо, але не надають якоїсь 

особливої ваги питанню про політичні концепції перших шумерійських царів чи 

єгипетських фараонів, тим більше, що про це в джерелах немає нічого або майже 

нічого» [204, с. 27].  

З такого погляду, ураховуючи, що Гетьманщина, яка з’явилася в 1648 р., 

швидко набула всіх ознак, притаманних ранньомодерним державам,  дослідник 

удався до реінтерпретації давно відомих та щойно введених до наукового вжитку 

джерел, у яких пунктирно відбилися уявлення сучасників про цілі Б. 

Хмельницького в перші місяці війни. Більшість таких свідчень мав у своєму 

розпорядженні ще М. Грушевський, але трактував їх в іншому світлі. Поголоски 

про «князівство Руське», «Руську монархію», прагнення гетьмана стати «князем 

Русі» та подібні до них дослідник інтерпретував лише як чутки, тоді як реальний 

зміст вимог був «не такий уже й новий» і нагадував типові козацькі петиції 

першої половини XVII ст. [97, с. 11–12]. Тобто М. Грушевський сприймав 

інструкцію Б. Хмельницького козацьким послам від 12 червня за справжні 

наміри гетьмана, а за ним і В. Липинський та більшість сучасних істориків. Ю. 

Мицик, додавши до відомих дослідникам фактів ще кілька, з’ясованих В. 

Степанковим та Я. Федоруком, пише про те, що справжні наміри гетьмана 

відбивали якраз чутки, які ходили в шляхетському та козацькому таборах, а 

помірковані вимоги, виставлені Варшаві, були суто тактичним кроком 

відповідно до конкретного моменту розвитку повстання. «Тогочасна польська 
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опінія, – підсумував науковець, – з тривогою відзначала реальність відродження 

Української держави, і для них це було куди вагомішим аргументом на користь 

самостійницьких інтенцій гетьмана, ніж його компліменти та покірливий тон 

листів, які мали свідчити про протилежне» [204, с. 31].  

Б. Хмельницький мав враховувати низку чинників: настрої в козацькому та 

шляхетському середовищі, інтереси мобілізації мас на продовження війни, 

проблема легітимізації останньої тощо. Зокрема, полемізуючи з В. Смолієм та В. 

Степанковим, Ю. Мицик зазначав, що навмисна лояльність до короля 

Владислава IV, яку у своїй кореспонденції гетьман виказував, не свідчить про 

схильність до козацької автономії. Б. Хмельницькому важливо було в такий 

спосіб легітимізувати війну, а також врахувати поширені серед козацтва 

монархічні переконання та сподівання досягти бажаного через посилення влади 

короля й обмеження сваволі магнатів. Дослідник проводить паралелі між 

тактикою Б. Хмельницького та сербських повстанців, які в ХІХ ст. боролися за 

незалежність Сербії від Османської імперії [204, с. 32–33]. І лише взимку 1648–

1649 рр. з’явилася політична можливість відкрито сказати про курс на 

незалежність Гетьманщини. А отже, Б. Хмельницький уже на старті війни 

усвідомлював необхідність побудови незалежної держави [204, с. 26].  

Трактуючи в такому стилі політичні концепції гетьмана, Ю. Мицик мав 

змогу покликатися на спостереження Я. Качмарчика, який перед тим писав, що 

не варто сприймати червневі 1648 р. вимоги Б. Хмельницького на віру, але не 

наважився розвинути думку далі [148, с. 65]. Близьку до Я. Качмарчика позицію 

обстоює і Я. Федорук[366, с. 15].   

Реакція на пропозиції Ю. Мицика в історіографічному середовищі була 

неоднорідною: з амплітудою від підтримки до заперечення. Більшість 

українських дослідників поставилися до них насторожено, а то й неприхильно й 

залишилися на своїх попередніх позиціях, убачаючи в політичних концепціях Б. 

Хмельницького зразка весни–осені 1648 р. лише ідею «козацького автономізму». 

Хоча ніхто не пробував спеціально заперечити в рамках концептуального 

дискурсу (і це показово). Проте з’явилися й послідовники, до того ж не тільки в 
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Україні, а й у Польщі, що, як не є, свідчить про високий інспіративний потенціал 

концепції. Були й спроби спекуляції на проблемі мотивів незалежності в 

програмі гетьмана 1648 р. У «Нарисах історії України», поставивши знак 

рівності між «незалежністю» і «державністю», намагалися заперечити наявність 

у Б. Хмельницького курсу на утвердження української державності як такої, щоб 

потім було легше обстоювати концепцію «возз’єднання» [233, с. 168].   

Не сприйняв аргументів В. Степанков. Навіть через шість років після появи 

концепції Ю. Мицика він писав, що «у цей час ні Б Хмельницький, ні більшість 

старшин ще не спромоглися сформулювати ідеї створення незалежної держави в 

етнічних межах України» [314, с. 78]. Таке твердження містилося й у третьому 

доопрацьованому виданні монографії В. Смолія та В. Степанкова «Богдан 

Хмельницький. Соціально-політичний портрет», яке побачило світ у 2009 р.: «Як 

свідчать джерела, політична програма Богдана Хмельницького в цей час (весна–

літо 1648 р. – Ю. С.) іще не передбачала створення незалежної Української 

держави, а лише досягнення автономії для козацької України в складі Речі 

Посполитої. Тому мав рацію український дослідник В. Липинський, коли 

охарактеризував політику гетьманського уряду як «козацький автономізм» [288, 

с. 138]. Такий висновок дослівно повторює тезу, висловлену ще в першому 

виданні монографії в 1993 р. [284, с. 102]. 

 Н. Яковенко з цього приводу зауважувала: «Деколи можна натрапити на 

думку, нібито Хмельницький від перших днів війни мав усвідомлену «програму 

визволення українських земель з-під польського гніту». Поза сумнівом, це 

перебільшення: гетьман іще довго відчував себе частиною Речі Посполитої, і 

його наміри не виходили за рамки «козацького автономізму», як слушно 

окреслював таку позицію В’ячеслав Липинський, аналізуючи початок революції» 

[414, с. 324].  

С. Плохій висловився пластичніше, наголошуючи, що в червні 1648 р. Б. 

Хмельницький виклав «традиційний перелік козацьких претензій, підсилений, 

однак вимогою істотного збільшення козацького реєстру», а вже восени в листі 

до королевича Яна Казимира висунув «вимоги ширшого державно-політичного 
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та релігійно-національного характеру». При цьому дослідник з огляду на 

наявність у шляхетському середовищі інформації про амбітні плани українського 

гетьмана припускав, що «багато складників козацького ідейного арсеналу могли 

бути або штучно висунуті заздалегідь, або спеціально замовчувані під час 

переговорів, зважаючи на військові обставини та поточні плани гетьманської 

адміністрації». Але все-таки появу виразних державницьких планів науковець 

відносить до кінця 1648 – початку 1649 рр.: «Перші вірогідні дані про 

побутування державної ідеї в середовищі козацької старшини походять з лютого 

1649 р., коли Хмельницький приймав у Переяславі польське посольство, 

виряджене до гетьмана для укладення тимчасового перемир’я» [243, с. 7 –78].  

Звертає на себе увагу формула, ужита С. Плохієм – «перші вірогідні дані». З 

одного боку, вона вигідно свідчить про фундаментальний підхід автора до 

концептуалізації  – «від джерел», а не шляхом накидання згори готової 

сконструйованої схеми, під яку, якщо можна, добирають джерела. А з іншого – 

залишає простір для уточнень, у разі віднайдення відповідних джерел, свідчить 

про відкритість до дискусії та принципову готовність визнати (за умови появи 

додаткових аргументів) слушність міркувань прибічників концепції про 

наявність у світогляді Б. Хмельницького та його оточення ідеї самодостатньої 

Української держави вже в перші місяці Національно-визвольної війни.  

 Найближче в українській історіографії до позиції Ю. Мицика перебуває В. 

Брехуненко. У 2005 р. дослідник ще висловлювався обережно. Апелюючи до 

джерельної бази концепції Ю. Мицика, він відзначав, що 1648 р. в середовищі 

козацької еліти вже циркулювали думки про «необхідність від’єднати від 

політичного тіла Речі Посполитої підконтрольні козакам терени, а владу 

гетьмана поширити на всі етнічні українські землі» [63, с. 238]. Та шляхи для 

концепції «козацького автономізму» ще не були перекриті: «Інша справа, що 

відкритим залишається питання, чи взяв гетьман реально на озброєння 

концепцію унезалежнення Гетьманщини» [63, с. 238]. Проте в пізнішій своїй 

концептуальній праці В. Брехуненко розставив усі крапки, розширивши та 

урізноманітнивши доказову базу.  



92 
 

 

 Насамперед варто відзначити, що дослідник вийшов за поле зачарованого 

кола джерел за 1648 р., яке істотно обмежувало пізнавальні можливості. У 

рамках своєї вже розглянутої вище опції, що передбачала пошук коренів 

політичної програми Б. Хмельницького у світоглядних уявленнях та політичних 

концепціях попередніх генерацій козацької старшини, В. Брехуненко використав 

аргументи з першої половини XVII ст. І вони надали додаткової підтримки 

концепції Ю. Мицика. Ключовим стало наступне спостереження В. Брехуненка: 

«Попри те, що козаки чулися вірними слугами короля, вважали своєю вітчизною 

Річ Посполиту й бачили свою перспективу в реформуванні цієї держави, уже від 

1620-х рр. у їхньому середовищі пускає паростки ідея розриву з Варшавою як 

крайній варіант за фатальних обставин. У листі до сейму 1623 р. козаки 

застерігали короля, щоб їм не довелося «папі, його милості, святому римському 

біскупові, цісареві, його милості, і багатьом іншим монархам, освідчившись, про 

здоров’я і цілість свою радитися» [69, с. 73–74]. До того ж козаки ще з перших 

своїх повстань мали досвід накидати свою владу на контрольованих територіях 

через установлення стацій, а в 1625 р. взагалі виникла й була визнана козацька 

полково-територіальна структура, «оформлення в 1648 р. козацької влади на 

контрольованих Військом Запорозьким територіях… стало ледве не банальним 

виявом козацького традиціоналізму» [69, с. 73–74]. Ув’язавши з цим усім 

проаналізовану Ю. Мициком реакцію руської та польської шляхти на саму війну 

та на формування територіальних органів влади, дослідник висновкує: «Якщо 

порухи Б. Хмельницького та його оточення дістали таке тлумачення навіть у 

середовищі, де відкидали претензії козаків на членство в «народі руському», то 

значить козацька верхівка підійшла до середини XVII ст. таки в добрій 

інтелектуальній формі й була дійсно готовою взятися за відновлення піраміди 

самодостатності українського світу» [69, с. 74].  

При цьому той факт, що Б. Хмельницький відкрито не висловлював своїх 

переконань, а на практиці висував дуже помірковані вимоги, пояснюється в 

традиційному руслі, але з доповненням тим істотним нюансом, що на початку 

шляху більшість старшини, зокрема й сам гетьман, «ще мусила подолати в собі 
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стереотип бездержавного підданого. Потрібен був час, щоб у головах бодай 

критичної маси старшини вкоренилася ідея про власне державне тіло, увінчане 

особою легітимного й визнаного усіма правителя-гетьмана» [69, с. 75]. 

 Інтерпретації Ю. Мицика не залишилися непоміченими і в польській 

історіографії, у якій  на початку ХХІ ст. були зроблені спроби віднести до 

перших місяців повстання появу в Б. Хмельницького не тільки державницьких, а 

й незалежницьких устремлінь. Зокрема, В. Сєрчик визнавав, що слова коронного 

гетьмана С. Потоцького в листі до Владислава IV відбивали реалії, що «козакам 

йшлося навіть не про кривди, яких зазнали, а про розірвання залежності від Речі 

Посполитої, про «абсолютне», тобто виняткове панування на Україні, а також 

про самостійні відносини з іншими державами» [578, с. 45]. Ще ясніше 

висловився П. Кролль: «Від початку війни з Річчю Посполитою Хмельницький 

прагнув до побудови незалежної держави, у складі якої перебували усі руські 

землі» [506, с. 40]. Аналізуючи враження шляхти від початку Національно-

визвольної війни, М. Дроздовський зробив такий висновок: «Відчуття, що 

інтегральність Речі Посполитої є загроженою, шляхта мала від самого початку 

козацького повстання» [478, с. 129]. Усе це свідчить не тільки про взаємовпливи, 

а й про формування суто наукового поля для дискусій українських та польських 

істориків. 

 Усе-таки появу в політичних концепціях Б. Хмельницького ідеї незалежної 

Гетьманщини більшість українських і, як побачимо нижче, російських та 

польських істориків відносять до кінця 1648 – початку 1649 рр., що віддзеркалює 

спадкоємність з історіографічною традицією кінця ХІХ–початку ХХ ст. В 

українській історіографії цієї думки дотримується переважна більшість тих, хто 

висловився з приводу державницького складника політичної програми. Чи не 

найкраще відновлення тяглості традиції віддзеркалює наступна цитата з праці В. 

Горобця: «Завдяки дослідженням М. Грушевського, С. Томашівського В. 

Липинського, О. Терлецького, І. Крип’якевича, Л. Окиншевича, О. Оглоблина, В. 

Смолія, В. Степанкова та інших науковців ми можемо стверджувати, що ідеї 

«козацького автономізму», сформульовані українськими лідерами на початку 
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Визвольної війни, протягом листопада 1648 – лютого 1649 р. трансформувалися 

у програму будівництва незалежної національної держави в межах усіх етнічно 

українських земель» [81, с. 16].  

Крім  Ю. Мицика та В. Брехуненка, лише Н. Яковенко поставила під сумнів  

таку трансформацію поглядів Б. Хмельницького, але під іншим кутом. 

Дослідниця заперечує перехід гетьмана на рейки курсу на відокремлення 

Гетьманщини від Речі Посполитої, хоча й визнає, що сама ідея повисла в повітря 

з кінця 1648 р., однак ані Б. Хмельницький, ані його оточення не були причетні 

до її появи. Згідно з Н. Яковенко, зміст вимог листопадового 1648 р. козацького 

посольства до Варшави, а також факт повернення війська з-під Замостя на 

Київщину «переконливо засвідчує, що в уяві гетьмана мета війни, як і давніше, 

зводилася до розв’язання козацької проблеми в межах Речі Посполитої» [414, с. 

328]. Проте урочиста зустріч у Києві, розмови з єрусалимським патріархом 

Паїсієм та символічні дійства від останнього стосовно гетьмана стали «тією 

невловимою миттю, коли історія на крутому віражі міняє свій стрімкий злет». 

Але хто саме генерував ідею незалежності України не ясно: «В розгадці сценарію 

цієї зустрічі (Б. Хмельницького в Києві. – Ю. С.), особливо проведення 

козацького гетьмана попід Золотими ворітьми, тобто дорогою володарів княжої 

Русі, лежить, як здається, відповідь на запитання – у чиїй голові «козацький 

автономізм» уперше перетворився на ідею унезалежнення козацької України від 

Речі Посполитої. Сам Богдан чи високі православні ієрархи обставили цей 

тріумфальний в’їзд саме так?» [414, с. 328]. Далі ж, оповідаючи про переговори в 

Переяславі з королівськими посланцями в лютому 1649 р., Н. Яковенко говорить 

про те, що гетьман усе-таки залишився на позиціях «козацького автономізму»: 

«Козацький автономізм», який ще місяць тому живив його думку, набув цілком 

інших політичних обрисів, перемістившись від традиційної козацької території – 

Наддніпрянщини – на всю «Русь по Львів, Холм і Галич» [414, с. 329]. 

Подібно до Н. Яковенко, потужний інтелектуальний вплив патріарха Паїсія, 

а також київських православних інтелектуалів наприкінці 1648 р. на систему 

уявлень та ідей Б. Хмельницького відзначає переважна більшість сучасних 
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українських істориків. Це ще один пункт, на якому принципово зійшлися їхні 

позиції з головними тенденціями в інтерпретаціях російських дослідників і 

частини польських. Але оцінки глибини цього впливу були інакші, ніж у 

польській чи російській історіографії. Польські історики А. Суліма-Камінський 

[346, с. 130] та А. Перналь [236, с. 69], російські – Л. Заборовський [135, с. 200], 

М. Рогожин і Г. Санін [249, с. 336], Б. Флоря [382, с. 50], Т. Таїрова-Яковлєва 

[352, с. 24] – прив’язували до впливу Паїсія появу в Б. Хмельницького ідеї 

унезалежнення створюваної держави. В Україні ж найближче до такої думки, 

слідом за Н. Яковенко, підійшов лише В. Горобець, та й то тісно пов’язуючи 

навіювання патріарха та київських православних інтелектуалів з військовими 

перемогами, здобутими Військом Запорозьким 1648 р.: «Переможний для козаків 

розвиток боротьби з військами Речі Посполитої в 1648 р., урочистий в’їзд 

гетьмана до давньої княжої столиці – Києва, його розмови з вищим 

православним духовенством і єрусалимським патріархом Паїсієм, зустрічі з 

вихованцями Києво-Могилянського колегіуму – усе це створює умови для 

переосмислення Хмельницьким результатів і завдань визвольної боротьби. 

Загалом цей процес завершився вже в лютому 1649 р. виробленням нових для 

української суспільно-політичної думки програмних вимог щодо побудови 

незалежної від Речі Посполитої Української козацької держави» [84, с. 750]. 

Крім того, П. Магочі повністю солідаризувався з ідеєю про безпрецедентний  

вплив Паїсія на світогляд Б. Хмельницького, про зустріч у Києві як ту 

«невловиму мить історії». В його інтерпретації гетьман постає винятково 

реципієнтом впливів патріарха, який спантеличив його абсолютно 

несподіваними роздумами про національне, ідеологічне та міжнародне значення 

повстання. «Поза сумнівом, Хмельницького вразила нова роль, яку на нього 

покладали» [190, с. 199], – підсумовував дослідник. 

 Натомість В. Смолій та В. Степанков уже в 1993 р. відкинули тезу М. 

Грушевського, що під впливом православних кіл на чолі з Паїсієм Б. 

Хмельницький «замислив боротьбу за визволення «всього руського народу» [97, 

с. 129]. «Ми певні, – писали вони, – до цієї думки (ідеї незалежності. – Ю. С.) 



96 
 

 

гетьман ішов сам, хоча шлях і виявився для нього дуже непростим, – адже йому 

потрібно було вийти за межі інтересів одного стану та піднятися до розуміння 

загальнонаціональних інтересів. Саме цим і зумовлені були зигзаги, 

непослідовність, суперечливість, а то й серйозні прорахунки в його діях і 

вчинках» [284, с. 134]. В. Смолій та В. Степанков обмежилися констатуваннями 

того, що стосунки з патріархом «мали важливе значення для самоусвідомлення 

Хмельницьким мети боротьби та зростання його авторитету серед різних 

прошарків населення» [287, с. 101]. А сюжет про переговори з посольством А. 

Киселя в лютому 1649 р. в Переяславі (серед них і теза про те, що «вперше від 

початку революції Богдан Хмельницький офіційно оголосив свою програму 

створення на українських землях соборної незалежної держави»)  не містить 

відсилань до інтелектуальних інтервенцій з боку Паїсія [288, с. 212–219].  

Водночас В. Смолій та В. Степанков вели мову про вплив патріарха на 

московську політику гетьмана: «Не виключено, що під впливом цих бесід 

Хмельницький вирішив відправити до московського царя посольство полковника 

С. Мужиловського з клопотанням надати воєнну допомогу та прийняти Військо 

Запорозьке «під свою руку», а також дозволити донським козакам прибути на 

поміч запорожцям» [288, с. 208]. Таку інтерпретацію пізніше сприйняв В. 

Горобець, припускаючи, що під впливом патріарха «у Богдана та його оточення 

вперше зароджується ідея широкомасштабної московської допомоги в боротьбі з 

Річчю Посполитою» [84, с. 750]. 

Ю. Мицик у руслі своєї концепції появи ідеї незалежності в політичній 

програмі Б. Хмельницького ще в перші місця Національно-визвольної війни  

зауважував, що наприкінці 1648 – на початку 1649 рр. незалежницькі 

устремління  Б. Хмельницького лише набули «більш чітких обрисів», і при 

цьому не вирізняв особливої долі Паїсія, утопивши її у впливи духовенства 

загалом. Дослідник м’яко зазначав, що не можна не побачити «ролі 

православного духовенства як українського, насамперед київського, кола Києво-

Могилянської колегії, так і балканського та близькосхідного. Щоправда, і тут не 

все ясно»[204, с. 32]. 
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Визнаючи, що в лютому 1649 р. з’являються перші відомі на сьогодні 

свідчення про державну ідею у світогляді Б. Хмельницького, С. Плохій  знову ж 

таки не пов’язував це із впливами Паїсія та київського духовенства. Роль 

патріарха він конкретизує в такий спосіб: «Бесіди з патріархом Паїсієм, допевне, 

сприяли тому, що Хмельницький почав ставитися цілком серйозно до своєї місії 

в православному світі, а патріарше благословення на війну з Польщею, нарешті, 

надало гетьманові бажану легітимацію його дій. Під час перебування в Києві 

було знайдено ідеологічне обґрунтування для нових масштабних цілей 

повстання» [243, с. 243]. Таке «ідеологічне обґрунтування»  досягалося шляхом 

благословення патріарха на війну з Річчю Посполитою, публічного відпущення 

гетьманові всіх провин, алегоричного порівняння Б. Хмельницького з 

імператором Костянтином, прикладення до гетьмана титулів «князь Русі», 

«ясновельможний», хоча й коронації гетьмана як такої не відбулося [243, с. 292–

298]. Якщо В. Горобець, В. Смолій та В. Степанков віддають ініціативу в руки 

патріарху, а Н. Яковенко сумнівається, хто саме організував цикл символічних 

дій стосовно гетьмана в Києві, то С. Плохій  – ні: «Перебування Паїсія в Києві 

саме в той час було невипадковим – так влаштував гетьман… Зустріч у Києві 

виправдала гетьманові очікування, а можливо, навіть їх перевершила» [243, с. 

292–293]. Тобто С. Плохій бачить у київських подіях руку Б. Хмельницького, 

чим формує думку про значно вищий рівень у гетьмана усвідомлення мети та 

завдань війни, ніж це випливає з простого визнання визначної іспіративної ролі 

Паїсія.    

На перетині узагальнень Ю. Мицика, С. Плохія, В. Степанкова та В. Смолія  

В. Брехуненко запропонував свою версію реінтепретації ролі Паїсія у 

формуванні різних складників політичної програми гетьмана наприкінці 1648 р. 

На підставі порівняння смислів, які випливали із символічних актів патріарха в 

Києві та ідейного багажу, з яким козацька верхівка підійшла до Національно-

визвольної війни, науковець дійшов висновку, що «події 1648 – перших місяців 

1649 р. насправді винесли на поверхню те, що нуртувало в козацькій еліті ще з 

весни 1648 р., а коріннями своїми заходило в часи «конфесіоналізації» козацтва» 
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[63, с. 238–239]. Не зроблено винятку навіть для концепції божественного права 

правителів, з огляду на те, що С. Плохій звернув увагу на використання 

гетьманом у липні 1648 р. титулу «Богдан Хмельницький з Божої ласки гетьман з 

Військом Запорозьким» [243, с. 287, 290]. Відтак гетьман лише скористався з 

подорожі Паїсія. Полковник С. Мужиловський, який супроводжував Паїсія від 

молдовського кордону до Києва, зумів навіяти патріархові відповідну модель 

[69, с. 91]. Що ж стосується концептуалізації гетьманом московської політики, то 

«на середину XVII ст. козацька верхівка і без нашіптувань східних патріархів та 

своїх рідних церковних діячів вже була цілком готова активно розігрувати 

московську карту, що, зрештою, й було продемонстровано вже в перші місяці 

війни». Відтак загальна «роль Паїсія могла полягати лише в цементуванні ідей 

гетьмана, а не в їхньому навіюванні» [63, с. 239]. 

На думку дослідника, не Паїсій активно впливав на Б. Хмельницького в 

ідейному сенсі, а, власне, гетьман докладав усіх зусиль, щоб оптимально 

використати подорож патріарха для досягнення своїх цілей як легітимаційних, 

так і зовнішньополітичних, особливо на московському напрямі. Якщо В. 

Горобець, В. Смолій та В. Степанков були схильні вбачати вплив патріарха в 

спорядженні Б. Хмельницьким посланця до Москви, то В. Брехуненко вважає, 

що, навпаки,  на зовнішній арені «Паїсія Б. Хмельницький використав, щоб 

нав’язати безпосередні стосунки з Москвою, а також навіяти царю ідею 

православної солідарності, переконати в тому, що гетьманська влада міцна та 

пояснити свій союз із татарами» [63, с. 134]. Вплив Паїсія дослідник бачить 

передовсім у створенні навколо Національно-визвольної війни атмосфери 

легітимності, що посприяло появі публічних заяв Б. Хмельницького про його 

незалежницькі й територіальні цілі.  

Крім того, В. Брехуненко припустив, що наважитись гетьмана на такі 

голосні заяви в Переяславі підштовхнули деякі результати Вестфальського 

конгресу, який завершився в листопаді, а саме: остаточне визнання Іспанією 

незалежності Нідерландів, а також закріплення за баварським курфюрстом 

Максиміліаном окремого статусу, здобутого ним у 1623 р. від австрійського 
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імператора Фердинанда ІІ [63, с. 75, 93]. Обидва приклади, за версією 

дослідника, не могли не надихати. Адже і голландцям, які виборювали 

незалежність понад 50 років,  і баварському курфюрсту все-таки вдалося досягти 

свого й добитися визнання. 

*** 

Не менш важливим складником образу політичних концепцій Б. 

Хмельницького було пояснення комплексу гасел, які він використовував під час 

війни, а також засобів її легітимації в українському суспільстві. У цьому 

компоненті спостерігається однотипність інтерпретацій та зближеність 

українських версій до оцінок польських та російських істориків. Дослідники 

бачать у політичній практиці гетьмана схожий набір світських та релігійних 

гасел, але акценти розставлені часами інакше.  

 В. Смолій, В. Степанков, спеціально не аналізуючи співвідношення 

релігійних та світських аргументів, акцентують на використанні гетьманом обох 

компонентів [288, с. 165–166].  При цьому В. Степанков особливо наголошував 

на тому, що соціальні аргументи про гноблення козаків і нестерпне їхнє 

становище, невластиве для «людей лицарських» «виглядали переконливо й 

спростовувати їх ніхто не взявся із представників польської політичної еліти, 

навпаки, деякі визнавали слушність нарікань» [323, с. 254–255]. В. Брехуненко 

висуває на перший план релігійні гасла: «Для мобілізації мас на «війну з ляхами» 

гетьман, як добре відомо, взяв на озброєння передусім безвідмовне в тих умовах 

релігійне гасло. Воно ж стало однією з підвалин заходів, покликаних довести 

законність повстання» [69, с. 62]. Дослідник порівнює українську ситуацію з 

англійською, де О. Кромвель також активно використовував релігійний чинник у 

поєднанні зі світськими аргументами, до всього за потреби висував більш 

секуляризовану чи релігійно насичену модель [69, с. 62]. Водночас коментуючи 

концепцію С. Плохія, що релігійні гасла з’явилися в арсеналі гетьмана пізніше, 

дослідник ухильно зазначив: «Хай там як, але на світські мотиви законності 

війни гетьман мусив напирати сильніше, ніж О. Кромвель, до чого 
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підштовхували суттєві відмінності обставин, у яких доводилося діяти 

козацькому провідникові» [69, с. 63–64]. 

Найповніше питання розглянув С. Плохій, зауважуючи, що гетьман грав за 

всіма правилами того часу й використовував аргументи, якими скрізь 

послуговувалися в ранньомодерній Європі [243, с. 230–233]. Головним  акцентом 

дослідника стала теза про те, що Б. Хмельницький розпочав війну «не під 

релігійними, а під світськими гаслами». Релігійні обґрунтування з’явилися тільки 

після перших перемог і були «важливим засобом мобілізації цілого руського 

суспільства на збройну боротьбу проти Польщі» [243, с. 241–242]. В умовах 

визнання права на спротив у відповідь на порушення релігійних прав та 

переслідування на релігійному ґрунті, активне використання гетьманом та його 

оточенням  гасла про захист православної віри повністю відповідало потребам 

моменту. Православно-конфесійне забарвлення було притаманне й риториці, 

орієнтованій на українського (і річпосполитського взагалі) споживача і 

спрямованій назовні, зокрема на московського царя. «Релігійна аргументація, –

пише С. Плохій, – що містила як суто конфесійні, так і етнонаціональні 

складники, давала змогу подолати станову обмеженість ідеї захисту особистих 

(шляхетських) або станових козацьких прав і свобод і надавала повстанню 

спільну ідеологію, яку поділяла не тільки шляхта або козацтво, але й селянство, 

міщанство і, природно, духівництво. Крім того, ідея захисту релігійної свободи 

надавала повстанню бажану легітимність в очах не тільки самих повстанців, але 

також їхніх близьких і далеких сусідів. Релігійна ідея дозволяла пояснити світові 

причину повстання проти законного монарха – польського короля» [243, с. 242].  

Однак на самому початку війни, згідно з міркуваннями С. Плохія, гасло 

захисту православної віри від переслідувань католиків посідало лише третє місце 

на шкалі пріоритетів Б. Хмельницького і почало активно використовуватися 

лише після перемог на Жовтих Водах та під Корсунем. Першим з’явилося гасло 

захисту особистих прав, порушених унаслідок конфлікту з Д. Чаплинським за 

Суботів, другим стали ідеї захисту «старожитних прав і свобод» козацького 

стану. Утім із розгортанням війни відбувається зміна пріоритетів. Спершу на 
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задній план відходить конфлікт з Д. Чаплинським, потім здобутки повстанців 

переросли ідею захисту давніх козацьких прав і свобод. Відтак різко зростала 

роль релігійних засобів.  

У такому поясненні чинників висування Б. Хмельницьким релігійного гасла 

вчувається можливий інтелектуальний вплив ідей Я. Качмарчика, який 

наголошував на тому, що гетьман був великим прагматиком, позбавленим 

доктринальних упереджень і що принаймні з 1649 р. «трактував релігійні справи 

суто інструментально, використовуючи для досягнення політичних цілей» [148, 

с. 103, 123]. Водночас в останній монографії М. Дроздовського містяться 

спостереження, які свідчать про те, що і в шляхетському середовищі влітку 1648 

р. трактували релігійні гасла Б. Хмельницького в такий спосіб [478, с. 122]. 

Особливого значення надає С. Плохій тому факту, що Б. Хмельницькому 

саме через релігійну сферу вдалося просунутися в питанні щодо легітимації 

війни та свого статусу. Заходи патріарха Паїсія  надали війні та радикальним 

змінам в Україні дуже сильну підтримку. Хоча Паїсій так і не завершив обряду 

висвячення Б. Хмельницького на правителя, але додав аргументів на 

використання гетьманом для узаконення свого нового фактичного статусу в 

Україні концепції божественного права правителя, а також підштовхнув до 

модифікації релігійної програми [243, с. 243]. Тому на початку 1649 р. 

«Хмельницький почав ставитися цілком серйозно до своєї місії в православному 

світі» і вже на зустрічі з комісією А. Киселя в Переяславі розширив релігійні 

вимоги за рахунок пункту про скасування унії, повернення православним 

відібраних церков та монастирів, призначення лише православних на світські 

посади в Києві, розширення впливу православних у Сенаті, обмеження 

діяльності католицьких орденів в Україні [243, с. 243–244]. У подальшому ця 

програма лише розширювалася. 

Крізь призму легітимації С. Плохій докладно концептуалізував питання про 

ставлення Б. Хмельницького до унії, яке перебувало постійно на устах в 

істориків. Але, як спершу здається, питання обмежувалося констатацією вимог 

ліквідувати унію та переслідування уніатів. Натомість С. Плохій запропонував 
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концепцію інструментального використання чинника унії. Дослідник заперечив 

панівну в попередній історіографічній традиції тезу про високий рівень 

антиуніатської налаштованості козаків та верхівки Гетьманщини. На підставі 

риторики гетьмана та старшини, а також того, що відомі лише нечисленні 

випадки загибелі уніатів від рук повстанців на тлі масового переслідування 

католиків С. Плохій дійшов висновку, що «рівень антиуніатських настроїв серед 

керівників повстання та його рядових учасників навряд чи був високим» [243, с. 

247]. А наявність уніатської церкви було використано в загальному комплекті 

легімітаційних та агітаційних заходів: «Оскільки саме існування унії давало 

підстави для твердження про релігійні утиски православ’я в Речі Посполитій, 

вона була надзвичайно важлива для Хмельницького в легітимації повстання…» 

[243, с. 243–244]. Відтак вимоги ліквідації унії «часто вживали як тактичну 

зброю в переговорах із королівською владою, насправді ж гетьман вимагав 

передати православній ієрархії якнайбільше уніятських єпархій і церковних 

маєтностей» [243, с. 247–248].  

Концепція С. Плохія була сприйнята В. Брехуненком, який доповнив її 

«інструментальний бік» (зокрема стосовно Уніатської Церкви) у напрямі 

відшуковування в специфіці використання Б. Хмельницьким релігійних гасел 

ознак появи понадконфесійних мотивів. Дослідник реанімував та розвинув тезу І. 

Крип’якевича про те, що «йому (гетьману. – Ю. С.) не була чужа і терпимість до 

інших вірувань» [178, с. 253].  На думку В. Брехуненка, «найвдалішим доказом 

багатоликості релігійної війни є сигнали з козацької верхівки про те, що там 

насправді вже підійшли до дверей, які виводили за вузькі рамки 

конфесіоналізованого мислення» [69, с. 63]. У заяві Б. Хмельницького 

православному митрополитові С. Косову, що «ми не хочемо бути тяжкими для 

уніатів. Хай вони вірують як хотять», а також у промовистому гарантуванні 

гетьманом релігійних свобод католицькій шляхті Пінського повіту, яка 1657 р. 

присягла на вірність, дослідник побачив інтелектуальні впливи на козацтво 

шляхетських концепцій першої половини XVII ст.  та проектів «унії з унією» 

1620–1630-х рр. Інструментально ж Б. Хмельницький хотів відірвати прибічників 
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унії від польського табору та був морально готовий до співіснування 

Гетьманщини з уніатами на цій основі, а також за умови повернення маєтків, 

відібраних у Православної Церкви [69, с. 63].   

Іншим напрямом використання Б. Хмельницьким релігійного чинника було 

гасло війни з католиками через порушення ними релігійних прав православних. 

Традиційно визнають, що це гасло було центральним у релігійній риториці, а 

також мало універсальний характер як для мобілізації широких мас селян та 

міщан на спротив Варшаві, так і  для легітимації  війни за межами Речі 

Посполитої [394, с. 93]. І повстанці, і шляхетські кола зображували війну в 

барвах протистояння православних і католиків. Сусіди, зокрема Московія, 

отримували з-під пера Б. Хмельницького послання про те, що він воює «за віру» 

[63, с. 211–212]. Руйнування костелів та фізичне нищення та вигнання католиків 

було базовим явищем для війни. Як концептуалізував С. Плохій, «від самого 

початку повстання православ’я ставало важливою ознакою руськости, а отже, 

належності до повстання. І навпаки, тісно пов’язані в тогочасній масовій 

свідомості етноконфесійні та соціальні ознаки (католик – поляк – пан; іудей – 

єврей – орендар) визначали образ ворога» [243, с. 236–237]. 

Водночас у концептуалізаціях наявний і мотив підтримки Б. Хмельницьким 

та його оточенням ідеї релігійної конверсії з уніатів, католиків, протестантів у 

православ’я, що розширює поле інструментального використання у війні 

релігійного чинника. Наголошуючи на таких практиках, С. Плохій зауважував, 

що «досить було змінити конфесію, щоб розірвати замкнене коло ідентичності» 

[243, с. 237].  

Окремим об’єктом інтерпретації стало ставлення Б. Хмельницького до 

євреїв. Додаткового зацікавлення додав цій проблематиці той факт, що Б. 

Хмельницький, як слушно зауважував С. Плохій, перетворився «на уособлення 

абсолютного зла в єврейській історичній свідомості та традиції» [243, с. 428]. Цій 

проблемі присвячено одразу п’ять розвідок [159; 210; 241; 274; 583], а також 

спеціальні сюжети в рамках суміжних досліджень. Сучасні підходи однозначно 

руйнують демонічний образ Б. Хмельницького і козаків як антиєврейських 
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фанатиків, ледве не антисемітів, що перегукується зі спробами польських 

істориків переглянути ці історіографічні кліше, базовані на апокаліптичних 

повідомленнях єврейських хроністів середини XVII ст. Зокрема, Я. Качмарчик, 

уважав, що ескалацію напруги в Україні перед 1648 р., крім усього, спровокувала 

«величезна роль жидів, які захопили в свої руки найістотніші для формування 

суспільних настроїв ділянки життя плебейських мас України» [148, с. 51]. Я. 

Тазбір заперечив звинувачення козаків і Б. Хмельницького в антисемітизмі на тій 

підставі, що вони «залишали у живих тих євреїв, котрі погоджувалися прийняти 

православ’я» [580, с. 92]. Українські ж дослідники прагнуть з’ясувати, по-перше, 

сутність єврейської платформи гетьмана та його оточення, по-друге, спільне та 

особливе між цією платформою і практиками низів; по-третє, природу ворожнечі 

між повстанцями та євреями. 

Низка фундаментальних спостережень, визначальних для виписування 

образу ставлення Б. Хмельницького до єврейського питання, належать С. 

Плохію. Насамперед дослідник проголосив дві принципові тези: «Ані сам 

Хмельницький, ані його оточення не мали хоч якоюсь мірою розробленої 

«єврейської програми»; «ідеологія Хмельниччини (так, як її відображено в 

гетьманській документації та творах і заявах еліти), кажучи обережно, не завжди 

відображала настрої, погляди та переконання ширших мас» [243, с. 266–267]. 

Інтерпретуючи проблему крізь таку призму, С. Плохій розділяє стратегії 

верхівки від практик широкого загалу. Звідси пояснення того факту, чому 

фіксується велика диспропорція між антиєврейськими акціями і «тією незначною 

увагою, яку приділяли провідники повстання єврейській темі у своїх листах і 

документах» [241, с. 486].  

З іншого боку, дослідник аргументовано показує, що в ієрархії ворогів євреї 

стояли на другому місці після поляків. Хрещення євреїв ставало перепусткою 

для збереження життя. Але воно розглядалося козаками як виконання 

«християнського обов’язку», який полягав у наверненні якомога більшої 

кількості іудеїв [243, с. 256–259]. Важливим є спостереження, що козаки часто 

щадили єврейських жінок, а переслідуючи переважно чоловіків, «наслідували 
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загальну модель поведінки», бо типово для тих часів вважали чоловіків 

потенційними воїнами, тобто противниками [243, с. 259]. Зрештою, звернуто 

увагу на активне використання Б. Хмельницьким єврейського чинника для 

легітимації повстання та в дипломатичних змаганнях з царем за втягування 

Московії у війну з Річчю Посполитою [241, с. 484, 486].  

Запропонована наприкінці 1990-х рр. концепція С. Плохія визначила і 

реперні точки, і загальну канву українських інтерпретацій питання Б. 

Хмельницького, і єврейське питання. Спільним знаменником для сучасної візії 

окресленої проблеми є насамперед визнання того, що єврейські хроніки 

завищують кількість жертв, хоча й передають загальну атмосферу та жорстокість 

повстанців. Як висловився, наприклад, Ф. Сисин, «незважаючи на те, що в 

єврейських хроніках багато що перебільшене, вони все ж таки дають корисну 

інформацію про деякі факти (зокрема це стосується нападів на окремі громади) і 

тому певною мірою сприяють встановленню кількості жертв» [274, с. 482]. В. 

Брехуненко відтінив значну суб’єктивність хронік шляхом порівняння їхньої 

інформації з подимними реєстрів Волинського воєводства першої половини – 

середини XVII ст. [69, с. 71]. На перебільшеннях наголошували П. Магочі [190, с. 

197], Ю. Мицик [210, с. 116] та Н. Яковенко [414, с. 341]. 

Іншою спільною платформою є визнання того, що ворожість повстанців до 

євреїв була породжена не етнічними мотивами, а переплетенням соціальних та 

релігійних чинників. При цьому зазначалося, що для українських міщан істотну 

роль відігравала конкуренція з боку єврейських купців, а також антиіудейська 

атмосфера, що панувала в конфесіоналізованій Європі загалом і Речі Посполитій 

зокрема [69, с. 53–54, 70–71]. С. Плохій так підсумовував трагічні для євреїв 

події: «Щодо повстанського загалу, то, наскільки це дозволяють реконструювати 

письмові джерела та аналіз масової поведінки, його антиєврейські почуття мали 

два головні складники: соціальний і релігійний. Ці складники були тісно 

пов’язані між собою, очевидно, так само, як і соціальний (орендарство) та 

релігійний (іудаїзм) складники образу єврея в Україні XVII століття. Етнічний 

складник на той час не відігравав важливої ролі, оскільки євреїв вихрестів радо 
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приймали в лави козаків» [243, с. 267]. Н. Яковенко, зокрема, писала: «Отож 

єврей-орендар ніби перемикав на себе напругу між власником і підданими, а 

релігійна нехіть – відчуття «християнського приниження» – додатково 

підсилювала ворожість» [414, с. 339]. У схожих тонах висловилися В. 

Брехуненко [69, с. 53–54, 70–71] та Ю. Мицик [210, с. 116–117]. 

Серед світських засобів Б. Хмельницького, спрямованих на легітимацію 

Національно-визвольної війни, важливий наголос, який рішуче відрізняє сучасну 

українську історіографію від радянської, полягав у концентрації уваги на 

прагненні гетьмана опертися на нібито отримане «королівське благословення». 

Було відновлено традицію, яка тягнулася від М. Грушевського [96, с. 164–165, 

171–174], інтерпретувати звернення до авторитету короля як центрального 

пункту у світських ідеологічних аргументах Б. Хмельницького та його оточення 

на початку війни. Підштовхували до цього й спостереження Б. Флорі про культ у 

козацькому середовищі Владислава IV та про перегук заходів козацької 

старшини з поведінкою під час повстання 1637–1638 рр. [376, с. 100–103]. 

Принципового консенсусу було досягнуто на ґрунті визнання того, що до смерті 

Владислава IV повстанці активно пропагували, що воюють не проти короля, а 

проти свавілля магнатів і шляхти, поширювали чутки, що король благословив Б. 

Хмельницького на війну, надавши клейноди, і навіть має намір сам воювати зі 

шляхтою на боці козаків. Після смерті короля по Україні поширювалися чутки, 

що короля вбили «ляхи» чи князь Ярема Вишневецький [204, с. 32–33]. Подібні 

стратегії С. Плохій трактує як симпатії Хмельницького та козаччини до 

монархічної форми врядування» [243, с. 271]. В. Степанков у спеціальній статті 

погодився з міркуваннями Б. Флорі, що на початковому етапі повстання козаки 

були впевнені в підтримці їхніх домагань королем і використовували санкцію 

короля  для узаконення повстання [323, с. 255–256]. В. Брехуненко зауважував, 

що санкцію короля гетьман використовував і «для обґрунтування легітимності 

військово-політичного союзу з татарами» [63, с. 221]. Запускалася чутка, що 

союз із Кримом уклав сам Владислав IV, а після битви під Корсунем король (уже 

на той час мертвий) «відпускає татар до Криму, віддає Іслам-Гірею Потоцьких, 



107 
 

 

наказує татарам розорити всі міста за Білою Церквою» [63, с. 221]. Дослідник 

пов’язує циркулювання цих поголосків з наміром Б. Хмельницького вплинути на 

Москву, адже давні традиції військової співпраці з татарами робили для гетьмана 

непотрібним легітимізувати спілку з Іслам-Гіреєм в українському соціумі [63, с. 

221]. 

*** 

Власне інтерпретація військово-політичного союзу з татарами стала 

важливим елементом образу політичних концепцій Б. Хмельницького. Подібно 

до польських та російських істориків в Україні також наголошують на 

непересічній важливості для гетьмана спілки з татарами як у військовому, так і в 

політичному сенсі.  Як уже зазначалося вище, практично всі дослідники, які 

коментували цю проблему, зійшлися на тому, що без татарської кінноти Військо 

Запорізьке було не в силах успішно конкурувати з річпосполитським військом та 

його першокласною кавалерією. А тому військово-політичний союз з Іслам-

Гіреєм лежав в основі військового успіху повстання на першому етапі та 

розгортання Національно-визвольної війни у подальшому [340, с. 37, 90–91]. Від 

наявності при козацькому війську чи ні татар узалежнюють конкретні військові 

стратегії Б. Хмельницького. Зокрема, повернення татар до Криму після битви під 

Корсунем розглядають як один із найважливіших чинників того, що гетьман, не 

маючи перед собою річпосполитського війська, не рушив на захід, а також відхід 

татар з-піді Львова восени 1648 р. – теж як чинник, що посутньо вплинув на 

рішення Б. Хмельницького не розвивати успіх і не йти вглиб Польщі [288, с. 

119]. І. Стороженко слушно зауважував, що Б. Хмельницький у роки 

союзницьких відносин без татар не розпочинав жодної битви [340, с. 102]. У 

відновленні спілки з татарами невдовзі після битви під Берестечком вбачається 

одна з ключових причин, яка схилила Варшаву до Білоцерківського миру [288, с. 

364–365, 372].  

Такі пояснення споріднюють підходи українських істориків та польських і 

російських, де також чинник українсько-татарського союзу зображують у 

типологічно схожих барвах, хоча й із деякими нюансами, які нижче будуть 
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розглянуті окремо. Водночас в Україні  більший, ніж деінде,  наголос кладуть на 

зворотний бік медалі: плата за військову допомогу ясиром з українських земель, 

ненадійність союзника – й акцентують увагу на несприятливих діях татар під 

Зборовим 1649 р., Берестечком 1651 р. та після Переяславської ради, коли 

Бахчисарай вийшов із військово-політичного союзу з Б. Хмельницьким і став 

спільником Варшави.  

Більшість українських дослідників відзначає, що Б. Хмельницький мляво 

реагував на такі дії татар через те, що перебував в умовах крайньої вимушеності, 

оскільки інакше не можна було перетягнути татар на свій бік. Наголошують, що 

гетьман погодився на відбирання татарами ясиру та здобичі з табору 

переможеного противника. Однак татари намагалися за слушної нагоди 

грабувати українські населені пункти та брати в ясир мирне населення. А 

гетьман перед загрозою втрати союзника, без якого годі було розраховувати на 

успіх на полі бою, мусив не чинити централізованої та занадто активної протидії 

і переводив стрілки на заходи окремих козацьких загонів. Крім того, дуже 

важливим є спостереження О. Пріцака, що в українсько-татарському договорі 

1648 р., текст якого не зберігся, містилося зобов’язання татар не брати в ясир 

українське населення [248, с. 180]. Натомість наголошувалося, що в польсько-

татарському Зборівському договорі був пункт, який дозволяв татарам брати ясир 

з українських земель [207, с. 96].   

Поведінку татар під Зборовим і Берестечком традиційно інтерпретують як 

чинник, який негативно вплинув на долю Національно-визвольної війни. Що 

важливо – головний тренд полягає в прагненні подивитися на проблему не з 

погляду завдань і політичних концепцій Б. Хмельницького, а крізь призму 

геополітичних інтересів Кримського ханату та внутрішньокримських спонук до 

таких стратегій Бахчисараю. Консенсус досягнуто на тому, що причину 

фатальної для Б. Хмельницького поведінки татар під Зборовом та Берестечком 

криється в улюбленій тактиці татар, в основі якої лежить прагнення зберегти 

баланс сил у Східній Європі, не давши забагато посилитися чи ослабнути жодній 

із сторін. У рамках цієї моделі поява третього поруч із Річчю Посполитою та 
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Московією суб’єкта – Гетьманщини – цілком вписувалася в плани Бахчисараю, 

оскільки це, ускладнюючи конфігурацію військово-політичної ситуації, 

підвищувало політичне та військове значення Криму в регіоні. Однак надмірне 

ослаблення Речі Посполитої різко суперечило геополітичним інтересам ханату. 

Звідси й прагнення не допустити остаточної перемоги Війська Запорозького над 

Варшавою [68, с. 97]. Як слушно зауважили В. Смолій та В. Степанков, «для 

Кримського ханату оптимальною виглядала ситуація рівноваги сил між Річчю 

Посполитою та Україною…» [288, с. 247]. 

 Поодиноким винятком є позиція І. Стороженка, який стверджував, що 

Іслам-Гірей, а також турецький султан були зацікавлені в розгромі Речі 

Посполитої. Намагаючись пояснити підстави хана стати союзником Б. 

Хмельницького, дослідник наголошував на тому, що «не міг кримський хан не 

робити все, від нього залежне, аби розгромити Польщу…» [340, с. 101]. Причина 

такого бажання, яке нібито поділяв і Стамбул, убачалася в планах Варшави 

знищити Кримський ханат та забезпечити поразку орди під Охматовом у 1655 р., 

що в умовах ведення Туреччиною війни з Венецією загрожувало колапсом 

татарської держави.  Тому  Іслам-Гірей з ентузіазмом сприйняв пропозицію Б. 

Хмельницького, бо «кращої нагоди розгромити Польщу об’єднаними силами і 

врятувати свою державу і свій народ від знищення годі й шукати» [340, с. 100].   

У такій системі координат Річ Посполита автоматично стає затятим ворогом 

для Кримського ханату, точніше спільним ворогом для козаків і татар, військове 

співробітництво між ними доповнюється «дружніми особистими відносинами», 

братерством і побратимством, а стратегії Іслам-Гірея під Зборовом та 

Берестечком, які погано вкладаються в цю чорно-білу схему, виносяться за 

дужки. Спростовується «невірність хана як союзника» [340, с. 102]. Крім того, І. 

Стороженко пробував найти додаткове пояснення діям Іслам-Гірея під 

Берестечком у впливі релігійного чинника: на час битви нещасливо припало 

велике мусульманське свято курбан-байрам, під час якого воювати не випадає 

[340, с. 240–242]. 
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Відтак, без сумніву, маємо справу з банальною зміною знаків з мінуса на 

плюс: звинувачення радянської історіографії про зраду хана й турецько-

татарську експансію замінено на лакований образ українсько-татарських 

стосунків. Задля ж надання концепції певної стрункості було відкинуто 

інформацію джерел, яка не вписувалася в завчасно задану формулу. Було 

повністю проігноровано доробок О. Пріцака, Б. Флорі, Я. Федорука у частині 

того, що турецький султан, навпаки, вимагав від Іслам-Гірея вести татар на війну 

з Венецією та забороняв похід в Україну. Навіть після Жовтих Вод і Корсуня 

турецький чауш привіз до Бахчисараю послання султана із забороною на 

військові дії проти короля [248, с. 179–180]. Поза увагою залишилися і внутрішні 

суперечності в ханаті, які штовхали Іслам-Гірея спровадити в Україну одного з 

лідерів опозиції перекопського мурзу Тугай-бея [366, с. 19]. Зрештою, надмірною 

гіперболізацією та спрощенням віє від тези про те, що Річ Посполита могла 

знищити Кримський ханат. За спостереженнями Я. Федорука, у 1647 р. не від 

Варшави, а від Кримського ханату виходила напруга, і Річ Посполита готувалася 

до відсічі: «Відносини Польщі з Кримом за кілька місяців до Хмельниччини були 

такими напруженими, що ледь не привели до військових дій. Причому 

агресивність у взаємній політиці помітна тільки з татарського боку. Польські 

війська не дозволяли собі наступу на Крим» [366, с. 19]. 

Спрощено спонуки Бахчисараю підтримати Б. Хмельницького трактує П. 

Магочі. На його переконання, Іслам-Гірей пішов на військово-політичний союз з 

Військом Запорозьким лише з двох досить приземлених причин: «1) бажання 

відомстити полякам за напади на його володіння; 2) спроба заспокоїти 

наростаюче невдоволення серед татарських вельмож, давши їм можливість 

нападати на українські землі, де військова здобич була б забезпечена підтримкою 

самих же козаків» [190, с. 193].     

Паралельно в сучасній українській історіографії окреслилася лінія на щільне 

вписування проблематики українсько-татарського союзу в контекст попередніх 

практик військової взаємодії козаків і татар кінця XVI – першої половини XVII 

ст. У такому форматі союз 1648 р. постає не на порожньому місці. Він мав 
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генетичних попередників у вигляді широкого комплексу позаконфронтаційних 

стосунків між козаками й мусульманськими сусідами на Степовому Кордоні 

Європи, військово-політичного союзу козаків 1624–1629 рр. з братами Магмет- і 

Шагін-Гіреями, військового співробітництва в 1636 та 1637 рр. та спільних 

військових операцій 1643–1644 рр. на московському напрямі [66, с. 424–444].  Як 

з’ясував В. Брехуненко, ще на початку 1640-х рр. Річ Посполита була переконана 

в теоретичній можливості козацько-татарського союзу у разі чергового 

повстання козаків [66, с. 444]. Тож «козацько-татарський договір 1648 р. не 

тільки підсумовував глибоку традицію нав’язування козаками й кримцями 

союзницьких контактів, занурену як мінімум в останнє десятиліття XVI ст., а й 

став результатом зближення між цими суб’єктами, яке виразно простежується в 

середині 40-х рр. XVII ст.» [63, с. 205].   

Спростовано й версію, що вирішальну роль у позиції татар під Берестечком 

відіграли релігійні мотиви, а відтак на Б. Хмельницького падала тінь провини за 

невдало обраний час (хоча І. Стороженко й не стверджував цього прямо). Саме 

Іслам-Гірей своєю нехіттю до бойових дій 1651 р. дотягнув до байраму: гетьман 

волів приступити до військових дій значно раніше [288, с. 313–314, 319, 329]. 

Головну причину вбачають у тому, що хан «від самого початку боявся 

переломної перемоги Б. Хмельницького. Під таким кутом стають зрозумілими 

всі його затримки, спроби налагодити діалог з королем та ухиляння від бою у 

вирішальний день Берестецької битви» [68, с. 96]. Водночас  наголошувалося, що 

Іслам-Гірей «не захотів допустити й повного торжества Польщі». Крім того, на 

нього міг вплинути той факт, що до Б. Хмельницького прямує турецький чауш зі 

знаками визнання від султана – корогвою, каптаном і шаблею [288, с. 349]. 

Важливою ланкою образу ролі Кримського ханату в сучасній українській 

історіографії стало акцентування уваги не тільки на фатальних втратах для 

України від того, що через позицію кримського хана не вдалося остаточно 

подолати Річ Посполиту під Зборовом [288, с. 255–258], а й на тогочасній ролі 

Іслам-Гірея в процесі легітимації Гетьманщини. Той факт, що хан на переговорах 

із польською стороною обстоював ідею визнання територіального виміру влади 
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Б. Хмельницького інтерпретовано як вирішальний чинник, який змусив Варшаву 

піти на такий далекосяжний крок, фактично розблокувавши процес визнання 

Гетьманщини. «Попри те, що хан не дав Б. Хмельницькому остаточно розбити 

суперника, саме кримський правитель доклав вирішальних зусиль для того, щоб 

започаткувати довгий і тернистий процес улегітимнення Гетьманщини», – писав 

В. Брехуненко [70, с. 97].  

З’ясовуючи причину зацікавленості хана в підтримці існування в складі Речі 

Посполитої Гетьманщини, згаданий дослідник уводить чинник загрози для 

Криму, якою віяло від активної магнатської колонізації: пропонує подивитися на 

останню як на шкідливу не тільки для інтересів українського козацтва та дрібної 

шляхти Київщини і Брацлавщини, а й для вигідного Криму розкладу сил у 

регіоні. Спрямована на зменшення ареалу незагосподарених земель на 

Степовому Кордоні Європи вона призводила до того, що «звужувалися 

можливості для сезонного кочування ногайців, без чого ті просто не могли 

обійтися, а й руйнувалися самі засади функціонування Кримського ханату». 

Поява ж Гетьманщини «створювала так потрібний буфер, забиваючи осиковий 

кілок у магнатську колонізацію» [70, с. 97–98]. Тому Кримський ханат був 

зацікавлений підтримати Б. Хмельницького. 

*** 

Причетність Криму до початку тривалого в часі процесу реальної 

легітимації Гетьманщини стала лише одним із елементів образу стратегій Б. 

Хмельницького, спрямованих на юридичне визнання Гетьманщини та досягнень 

на цьому тернистому шляху. У цьому компоненті сучасні українські історики є 

безперечними лідерами, досліджуючи прикладні аспекти та концептуалізуючи 

проблему загалом. Спершу увагу приковували окремі елементи курсу Б. 

Хмельницького на легітимацію Гетьманщини та правовий бік питання, а на 

початку ж ХХІ ст. дійшло до концептуального осмислення проблеми загалом. 

З’явилися й пояснення Я. Дашкевича, які не збігалися з головною 

інтерпретаційною тенденцією.  
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Консенсус серед дослідників полягає в тому, що визнається саме існування 

курсу Б. Хмельницького на легітимацію Гетьманщини за допомогою 

ідеологічних та правових інструментів, притаманних тому часові. Спершу С. 

Величенко, Ю. Мицик, С. Плохій, а потім Я. Дашкевич, Т. Чухліб та В. 

Брехуненко намагалися описати легітимаційне поле, у якому опинився Б. 

Хмельницький, а також оцінити наявність підстав для легітимації створеної 

держави. Зокрема, С. Величенко акцентував увагу на «історичних аргументах» 

[73, с. 120]. С. Плохій проаналізував, якими є для Б. Хмельницького наслідки 

«правової та історичної революції» середини XVI ст., застосування гетьманом 

аргументу релігійної війни та концепції божественного права правителів [243, с. 

230–247, 283–291]. Ю. Мицик оцінив підстави Б. Хмельницького добитися 

визнання себе легітимним володарем (а значить, і законності існування 

Гетьманщини) [204, с. 35–36]. Т. Чухліб інтерпретував стратегії Б. 

Хмельницького крізь призму підходів до визнання чи підвищення свого статусу, 

притаманних іншим європейським володарям [399, с. 10–28; 53–68].  

Головним підсумком інтелектуальних зусиль стало визнання того, що Б. 

Хмельницькому й Гетьманщині бракувало легітимності, але гетьман ще в 1648 р. 

взявся за вирішення цього питання. С. Величенко вказував на відсутність  в нової 

української еліти прокозацької схеми історії, «яка б виправдовувала панування 

нової верстви», а тому «влада старшини існувала лише де-факто і спиралася 

тільки на зброю» [73, с. 120]. Ю. Мицик [204, с. 35] та Т. Чухліб наголошували 

на бракові династичних аргументів [399, с. 54]. В. Брехуненко зауважував, що 

«оскільки державу відновила не традиційна еліта, а нова, заснована на козацтві, 

не можна було скористатися ані правом старовини, королем доказів, ані правом 

еліти на спротив володареві, який порушив умови договору з нею та релігійні 

свободи» [69, с. 122]. Протилежну позицію обстоював Я. Дашкевич. На його 

думку, Б. Хмельницький мав усі легітимні підстави почувати себе легітимним 

володарем, оскільки досяг влади силою та мав шляхетське походження, і цього 

вистачало. Як зазначав дослідник, «це не правда, що видумали історики – 

мовляв, не було легалізму, легітимності; тогочасні теоретики держави Нікколо 
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Макіавеллі, Гуго Гроцій наголошували, що коли хтось силою завоює територію, 

має всі права проголосити себе її володарем, а, тим паче, Богдан Хмельницький 

не був узурпатором» [115, с. 121]. Однак подібний оптимізм не знайшов 

підтримки в середовищі дослідників. 

В основі сучасного українського образу легітимаційних стратегій Б. 

Хмельницького лежать уявлення про те, що гетьман діяв одразу в кількох 

напрямах: визнання Гетьманщини через систему міжнародних договорів, 

узаконення гетьмана як правителя, конструювання «історичних аргументів, 

покликаних довести законність переобрання на себе козаками функції 

української еліти та від’єднання Гетьманщини від Речі Посполитої.   

Оскільки Б. Хмельницький не належав до правлячої династії, він не міг 

стати законним володарем автоматично. Тому було використано концепцію 

божественного права правителів. Розлогі обґрунтування в цій ділянці С. Плохія 

та його концепція були сприйняті в історіографії без посутніх заперечень й 

увійшли до подальших концептуалізацій. Підтвердженням цього можуть бути, 

зокрема, ті зміни, які були внесені В. Смолієм та В. Степанковим до третього 

видання монографії «Богдан Хмельницький» (з’являється сюжет про виведення 

влади гетьмана від Бога та отримання релігійної легітимності війни) [288, с. 208]. 

Н. Яковенко активно використала концептуальний доробок С. Плохія для 

з’ясування уявлень у Гетьманщині про владу як таку [416, с. 405–407]. Елементи 

концепції стали шукати в ідеологічних заходах інших гетьманів – Івана 

Виговського, Петра Дорошенка, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Пилипа 

Орлика [290, с. 166]. 

За спостереженнями С. Плохія, перші порухи виводити свою владу від Бога і 

тим самим поставити себе в один ряд з іншими християнськими володарями 

були зроблені гетьманом уже в липні 1648 р., коли гетьманська канцелярія 

намагалася закріпити в Богдановому титулі формулу «Богдан Хмельницький, 

Божию милостью, гетьман з Войском Запорозким» [243, с. 290]. Наступним 

етапом стали символічні події, пов’язані з урочистою зустріччю Б. 

Хмельницького в Києві наприкінці 1648 р. та заходами патріарха Паїсія. Саме 
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цей представницький київський комплекс остаточно переконав дослідника в 

тому, що гетьман вдався до широкого використання концепції божественного 

права правителів, укорінюючи цю ідею в середовищі козацтва та за межами 

Гетьманщини.  

Були розкриті й механізми, за допомогою яких Б. Хмельницький намагався 

досягти успіху: використання семантики імені, ідеї, що Бог послав Яна Казимира 

та Б. Хмельницького заступити Владислава IV, упровадження до титулу 

формули «Божою милістю», благословення патріарха Паїсія та величання ним 

гетьмана «князем Русі», «ясновельможним», порівняння тим самим Паїсієм 

гетьмана з імператором Костянтином, спроба досягти висвячення на правління 

[243, с. 285–292]. Важливою була й теза, що «концепція божественного обрання 

Хмельницького на гетьманування, ґрунтована насамперед на семантиці його 

(гетьмана. – Ю. С.) імені, величезних воєнних успіхах надовго утвердилася в 

українській інтелектуальній традиції» [243, с. 288].  

Сприйнявши інтерпретації С. Плохія, Т. Чухліб предметно зосередився на 

іншій ділянці легітимаційних зусиль українського гетьмана – міжнародних 

стосунках. У руслі давніх узагальнень В. Липинського та недавніх В. Сєрчика 

[187, с. 35–51] дослідник запропонував концепцію полівасалітетної підлеглості 

Гетьманщини і як засобу досягнення міжнародної легітимації Гетьманщини, і як 

запоруки виживання держави в умовах, коли жоден із сусідів не був 

зацікавлений у її повноцінному існуванні. На думку Т. Чухліба, головним 

завданням Б. Хмельницького вже з другої половини 1648 р. було «утвердження 

Українського гетьманату як васально залежної держави під протекторатом 

одного із монархічних дворів Заходу (Трансильванія), Сходу (Росія), Півдня 

(Туреччина) чи Півночі (Швеція). А враховуючи, що «політика утвердження 

міжнародної легітимації через прийняття протекторату когось із іноземних 

монархів відбувалася майже одночасно у всіх вищезазначених геополітичних 

напрямах й зумовлювалася специфікою status quo Війська Запорозького… ці 

зовнішньополітичні заходи поступово трансформуються в концепцію 
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полівасалітетної підлеглості новоутвореного під час революційних подій 

державного організму» [399, с. 54].  

Хронологічно концепція Т. Чухліба з’явилася значно пізніше того, як 

польський історик В. Сєрчик [572, с. 97] запропонував типологічно схожу 

інтерпретацію стратегії виживання Гетьманщини, прямо не пов’язуючи це, 

однак, із легітимаційними мотивами. Утім перегук ідей цілком очевидний, що є 

яскравим свідченням зближення підходів сучасних українських та польських 

істориків. 

Згідно з думкою Т. Чухліба, найбільш яскраво проявилися зусилля Б. 

Хмельницького у сфері полівасалітету для Гетьманщини після Переяслава 1654 

р. Але і в допереяславські часи гетьман намагався конструювати потрібну для 

нього конфігурацію. Застосувавши до цього періоду свою концепцію, Т. Чухліб 

по-іншому, ніж це робили досі, інтерпретував стосунки гетьмана з Варшавою 

впродовж 1648 р. Дослідник звернув увагу, що в червні 1648 р. Б. Хмельницький 

у листах до урядників Речі Посполитої підписувався лише як «гетьман з 

Військом Запорозьким». Спроби впровадити таку титулатуру науковець 

тлумачить як підтвердження факту існування «моделі «колективного васалітету» 

українського козацтва перед конкретною особою, що репрезентувала монарше 

управління». Гетьман натякав, що в період безкоролів’я «Військо Запорозьке 

залишилося вільним у виборі протектора» [399, с. 58]. 

На цьому тлі набуває додаткового забарвлення підтримка Б. Хмельницьким 

кандидатури московського царя і трансильванського князя на корону Речі 

Посполитої, а також засилання послів до Стамбулу з переговорами, для того щоб 

отримати протекцію для Гетьманщини. І саме «ведення переговорів щодо 

прийняття османської протекції поклали початок формуванню полівасалітетної 

зовнішньої політики гетьманського уряду Б. Хмельницького», бо ж «не 

відмовляючись від сюзеренітету польського короля, Військо Запорозьке 

набувало собі ще й другого династичного зверхника» [399, с. 54–55].  

У подальшому Б. Хмельницький шукав протекції і турецького султана, і 

трансильванського князя, і московського царя, а після Переяслава 1654 р. 
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розпочав активно розробляти й шведську опцію. Власне, основним трендом у 

сучасній українській історіографії став розгляд зовнішньополітичних зусиль 

гетьмана крізь призму не тільки забезпечення умов для успішного ведення війни 

з Варшавою, а й легітимації держави. Активні дипломатичні взаємини з Кримом, 

Туреччиною, Молдовою, Валахією, Трансильванією, Московією, Швецією, 

особливо після 1654 р.  Я. Дашкевич розглядає  як свідчення того, що Б. 

Хмельницький мав «дипломатичне і політичне визнання держав» [115, с. 121].  

Насамкінець варто зауважити, що В. Смолій та В. Степанков виділяють ще 

один напрям легітимаційних зусиль гетьмана – спроби використати класичне 

право завойовника. Дослідники звернули увагу, що в промові Б. Хмельницького 

в лютому 1649 р. перед королівським посольством у Переяславі є слова, що 

гетьман є володарем і київським воєводою, не тільки дякуючи Богові, а й шаблі» 

[288, с. 215].  

Відправним пунктом правової легітимації Гетьманщини в сучасній 

українській історіографії консенсусно вважають Зборівський договір 1649 р., 

зокрема визнання в ньому територіального виміру влади гетьмана. І саме цей 

пункт трактують як найбільше досягнення під Зборовом, яке хоча б трохи 

підсолоджує гірку пілюлю від утрачених можливостей [270, с. 174]. З. Когут 

влучно, двома реченнями, концептуалізував проблему так: «Хоча для Б. 

Хмельницького ця угода (Зборівська. – Ю. С.) являла собі принизливий мир, 

який його фактично примусив укласти кримський хан, наступники сприймали 

Зборівські статті як юридичні засади створення козацької держави. Незалежно 

від того, хто саме був при владі на конкретний момент, він вважав усі землі 

надані козакам за Зборівською угодою, власністю Війська Запорозького» [161, с. 

54]. Така думка є панівною і в сучасній польській історіографії [512, с. 96], а 

також сприйнята  Т. Таїровою-Яковлєвою [422, с. 54]. Звідси й цілком інша 

тональність пояснення в Україні підсумків Зборівської кампанії 1649 р., ніж той 

фаталізм, з яким підходив до них М. Грушевський, уважаючи їх катастрофою.  

Своєрідним спільним знаменником можна вважати тезу В. Смолія та В. 

Степанкова, яка базується на інтерпретації В. Липинського [187, с. 16–19], що 
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поєднувала в собі тезу про змарнування величезної енергії торгами за «обмежену 

автономію» та визнання правовою важливості угоди для легітимації держави: 

«…Уперше в історії українсько-польських взаємовідносин у XIV– XVII ст. 

варшавський уряд визнав статус автономії частини українських земель, що 

перебували у складі Речі Посполитої», а у зв’язку з позицією кримського хана 

«Хмельницький зробив максимум того, що можна було сподіватися в тих 

конкретно-історичних умовах – домігся автономії для української державності, 

залишаючи тим самим собі шанси в дальшій боротьбі за незалежність України» 

[288, с. 257–258]. При цьому В. Степанков чітко окреслив масштаб політичних 

утрат: «Хмельницький вимушений був піти на укладення 8 серпня Зборівського 

договору, який перекреслив програму створення незалежної Української 

держави…» [301, с. 82]. Зі свого боку, С. Плохій підсумовував, що «попри 

невідповідність умов Зборівського миру реальному успіхові козацької зброї в 

кампаніях 1648–1649 рр., Зборів став важливою міжнародно-правовою 

перемогою козаччини, до якої потім постійно відсилали та приміряли козацькі 

дипломати» [243, с. 82]. Варто навести й концептуальну оцінку з 

«державницького» боку Зборівської угоди, подану Я. Федоруком, який 

наголошував, що «уперше в історії українсько-польських відносин була 

встановлена чітка погранична лінія між Україною і Польщею. Воєводсько-

старостинська адміністративна система управління на цій території поступово 

набирала формального значення, хоча не була витіснена остаточно. Полково-

сотенний устрій мав реальний зміст. Не підлягає сумніву, що всю енергію в 

подальших роках війни Богдан Хмельницький спрямував на те, щоб якнайменше 

допустити чужі впливи на цю територію, міцно закріпитися на ній і 

розповсюдити українську владу в Галичину до Вісли на етнографічні кордони 

українців» [367, с. 61].  

*** 

Образ подальшої легітимації Гетьманщини, як і всієї зовнішньополітичної 

діяльності Б. Хмельницького, подають у сучасній українській історіографії крізь 

призму українсько-московських взаємин як центрального пункту в обох 
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процесах.  З огляду  на непересічний вплив цих стосунків на майбутнє України, 

Росії та всієї Східної Європи політичні концепції Б. Хмельницького, спрямовані 

на зазначений напрям, зберегли своє ключове місце в структурі досліджень та 

концептулізацій української історіографії. При цьому зауважимо, якщо у 1990-ті 

рр. домінувала тенденція до розгляду українсько-московських стосунків у 

рамках стратегій гетьмана з формування широкої атипольської коаліції, то на 

початку ХХІ ст. акценти змістилися на легімітаційний аспект. 

Уже на початку 1990-х рр. була беззастережно відкинута радянська 

концепція, базована на букві і духові «Тез про 300-річчя возз’єднання України з 

Росією». Її рецидиви, приправлені адаптацією сучасних інтепретацій, 

простежуємо лише  в «Нарисах історії України», які постають білою вороною на 

загальному тлі. Зокрема, невідомий автор стверджує, що вже 1648 р. Б. 

Хмельницький мав чіткий план «об’єднання України та Росії» і вже під час 

зустрічі з патріархом Паїсієм основну частину розмови було присвячено 

просуванню Паїсієм у Москві цього питання [233, с. 169]. С. Мужиловський, 

який супроводжував Паїсія до Москви, їхав із пропозицією про прийняття 

України «під високу царську руку». З такою пропозицією гетьман звертався до 

Москви понад 30 разів [233, с. 182]. Формування ж переяславсько-московської 

системи подано як ініційоване Чигирином «об’єднання України та Росії», хоча й 

зауважено, що сторони по-різному сприймали цей акт [233, с. 195–196]. 

Натомість головною лінією української історіографії став розгляд стосунків 

Б. Хмельницького з Москвою без «возз’єднавчого» даху, який  у радянські часи 

супроводжував діяльність гетьмана уже з перших днів Національно-визвольної 

війни.  На зміну прийшли спроби вписати московський вектор політики гетьмана 

в широкий контекст його зовнішньополітичних стратегій, політико-правових 

уявлень, властивих ранньомодерній добі, а також ретельне вчитування у вже 

відомі джерела та розширення джерельної бази.   

Ще в 1991 р., аналізуючи перші кроки налагодження Б. Хмельницьким 

стосунків з московським урядом, В. Степанков зазначав, що аналіз змісту 

гетьманського листа до царя від 8 червня 1648 р. «не підтверджує усталеної в 
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радянській історіографії думки, що в ньому Б. Хмельницький уперше порушив 

перед російським урядом клопотання про возз’єднання України з Росією» [298, с. 

119].  Заперечувалася і наявність у Б. Хмельницького наміру приєднати Україну 

до Росії і навесні 1649 р.: «Здається дивним, що, розробивши програму створення 

незалежної держави, Б. Хмельницький, однак, навесні 1649 р. продовжує 

клопотатися перед Олексієм Михайловичем про прийняття козацької України під 

свою протекцію, правда, ув’язуючи цей акт з наданням військової допомоги 

проти Польщі» [298, с. 124]. І лише після поразки в битві під Берестечком Б. 

Хмельницький «остаточно переконався, що Польща і Крим не допустять 

створення незалежної держави, і зрозумів, що реальна ситуація ставила його 

перед необхідністю визнати протекцію турецького султана, або, краще, 

московського царя» [298, с. 127]. Тому рішення Переяславської ради 1654 р. 

зумовлювалося не «предковічним прагненням» українців до єднання з росіянами, 

а «необхідністю збереження автономії утвореної національної держави». 

Заперечувалася і правомірність уживання поняття «возз’єднання» [298, с. 133].  

Того ж року ухилився від «возз’єднавчого» тлумачення московської 

політики Б. Хмельницького В. Сергійчук.  В його інтерпретації гетьман у 

реальній площині щоразу просив лише військової допомоги [270, с. 154, 163, 

169–170]. Дослідник уникав прямої розмови про підданство цареві, хоча й 

цитував деякі джерела та зауважував, наприклад, що 1650 р. Б. Хмельницький 

дорікав московським посланцям «на Олексія Михайловича, який не приймав 

його під свою протекцію, хоча посольства з України з цим до Москви 

добивалися!» [270, с. 169, 183]. Проте як рецидив старого мислення проскочила 

теза, що в серпні 1653 р. на зустрічі з московським послом Іваном Фоміним 

«Богдан Хмельницький наполягав, щоб у Москві швидше вирішувалося питання 

про возз’єднання» [270, с. 211]. Хоча, характеризуючи Переяславську раду 1654 

р. та Березневі статті,  В. Сергійчук не оперував цим поняттям. 

У подальшому концептуалізація в Україні проблематики швидко пішла в 

руслі відмови від радянської парадигми. Додатковий поштовх до нових 

інтерпретацій дало вписування політичних концепції Б. Хмельницького щодо 
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Москви в попередню канву взаємин українських козаків з московськими 

чинниками, а особливо аналіз джерел, увага до яких притупилася. Зокрема, 

спроби В. Брехуненка простежити специфіку фіксації в джерелах прохань 

гетьмана до царя взяти Військо Запорозьке «під високу царську руку» призвели 

до несподіваного результату. Незважаючи на те, що дослідники беззастережно 

приписують гетьманові вживання такої формули, яка схожа на відомий 

біблійний сюжет і в його рамках має бути інтерпретована, з’ясувалося що це 

велика містифікація. Як вияснив дослідник, «це поняття відсутнє в джерелах 

українського походження. Воно – атрибут винятково приказної документації 

Московської держави» [64, с. 338]. Відповідно формула відбивала уявлення 

московської еліти, а не світоглядні імперативи та політичні концепції Б. 

Хмельницького та козацької старшини. Гетьман лише двічі, аж у 1652 р. та в 

серпні 1653 р. вжив формулу з «царською рукою». Але використав дещо змінену 

формулу «кріпка рука», семантичне наповнення якої ще потребує з’ясування. 

З’ясований чинник було доповнено вписуванням змісту добре відомого 

першого листа Б. Хмельницького до царя від 8 червня 1648 р. в попередні 

практики козацько-московських стосунків. Ужита гетьманом формула «а ми як 

здавна продкове наші з Войська Запорозького, цару єго милости вшелякую 

чинили б і тепер при тому стоїмо» інтерпретована як свідчення того, що 

«гетьман та його оточення ясно вказували на те, що вони нав’язували до 

традиційної для першої половини XVII ст. канви козацько-московських 

стосунків» [64, с. 339]. Оскільки ж ці стосунки були хаотичним нагромадженням 

суто військових служб царю, до того ж були пересипані активною участю 

українських козаків у московській Смуті та всіх річпосполитсько-московських 

війнах (на боці Варшави) [71, с. 701–746], гетьман не думав про глибшу 

інтеграцію. Це спостереження зміцнило панівну вже на той час інтерпретацію 

листа як прагнення Б. Хмельницького схилити Олексія Михайловича лише до 

надання військової допомоги та до боротьби за річпосполитський престіл [84, с. 

748].    
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Додаткового значення до розуміння підтексту цього листа додала 

концептуалізація С. Плохієм впливу релігійного чинника на розвиток українсько-

московських стосунків доби Б. Хмельницького. У баченні дослідника, саме 

конфесійна тема визначила тональність стосунків, а «справа московської 

підтримки набувала більшого чи меншого значення в козацько-московському 

діалозі» залежно від «успіхів чи невдач повстання» [243, с. 388]. Таку канву 

визначив уже перший лист гетьмана до царя. У подальшому запропонована Б. 

Хмельницьким ідея православної солідарності була сприйнята Москвою як 

ідеологічна оболонка для взаємин  Чигирином [243, с. 390].  

Важливим інспіративним потенціалом для відтінення специфіки 

співвідношення дипломатичної риторики Б. Хмельницького з його справжніми 

намірами, а також для формування образу московських стратегій Б. 

Хмельницького загалом наділена теза В. Брехуненка про те, що гетьман у 

густому частоколі дипломатичної риторики все-таки «періодично давав цілком 

виразні сигнали стосовно свого справжнього бачення перспектив українсько-

московських стосунків, а головне – щодо можливого зближення з Москвою» [64, 

с. 338]. Під цим кутом своєрідними реперними точками в допереяславські часи, 

які сигналізують про реальні інтенції гетьмана, дослідник уважає, крім згаданого 

вже листа до царя від 8 червня 1648 р., риторику С. Мужиловського в Москві 

(зима 1649 р.), переговори Б. Хмельницького з московським посланцем Г. 

Унковським (весна 1649 р.), заяву гетьмана коринфському митрополиту 

Йоасафу, який був очима й вухами царя (травень 1651 р.), та переговори із 

царським посланцем Г. Богдановим у липні 1651 р.  

Якщо лист від 8 червня свідчить про те, що «моксвоцентризм» українського 

гетьмана не сягав далі можливості обрання Олексія Михайловича на польського 

короля, то відвідини С. Мужиловським Москви під прикриттям супроводження 

патріарха Паїсія, де вдалося навіть домогтися аудієнції в царя, проливають світло 

на ширші горизонти тогочасної гетьманської візії українсько-московських 

стосунків. Заяви полковника в Москві зводилися до закликів про православну 

солідарність, військову допомогу проти Польщі, подання аргументів, які 
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дозволяли цареві легітимно вийти з Полянівського договору 1634 р., та 

інформування Олексія Михайловича про намір Б. Хмельницького визволити всі 

руські землі від Польщі. Про будь-яке підпорядкування Москві не йшлося. С. 

Мужиловський пропонував цареві взяти лише Смоленськ, та й то полагодити це 

питання з переможеною Річчю Посполитою. Стосовно нібито наявності в 

гетьмана палкого бажання перейти «під високу царську руку» говорив лише 

патріарх Паїсій [64, с. 341–343].  

На підставі всього цього концептуальний висновок В. Брехуненка звучить у 

такий спосіб: «Такий підхід до розширення «царської отчини» виразно свідчить 

про явне маніпулювання Б. Хмельницьким промосковськими гаслами, оголює 

відсутність у гетьмана бажання реально підпорядковувати Козацьку державу 

Московії. Навіть патріарх Паїсій відразу після озвучення нібито намірів Війська 

Запорозького піддатися цареві поспішив заявити, що «про це в гетьмана буде 

сейм, а  з сейму пришле до государя послів» [64, с. 342]. Для порівняння В. 

Смолій та В. Степанков стверджували, що гетьман «доручив Паїсію порушити 

перед урядом Росії питання про прийняття в його підданство Військо 

Запорозьке» [288, с. 208], а С. Плохій висловився м’якше, лише констатуючи 

факт, що сам Паїсій говорив в Москві про таку свою функцію [243, с. 391–392]. 

С. Горобець припускав, що відсутність у риториці С. Мужиловського та в 

записці до царя слів про готовність Війська Запорозького перейти під зверхність 

царя зумовлюється тим, що «Хмельницький не доручав своєму послові ставити 

питання таким чином» [84, с. 751].  

 Переговори з московським посланцем Г. Унковським, які відбулися у 

квітні 1649 р. у Чигирині, неодноразово ставали предметом розгляду в 

історіографії, зокрема і в сучасній Україні [288, с. 224–226], і кваліфікувалися як 

один із багатьох пунктів дипломатичних взаємин, на якому зусилля гетьманської 

канцелярії спрямовано на те, щоб довести необхідність військового союзу 

Гетьманщини та Московії проти Речі Посполитої та обґрунтувати законність 

оголошення Москвою війни Варшаві. Однак В. Брехуненко інтерпретував їх як 

наступний знаковий індикатор московської політики Б. Хмельницького. Гетьман 
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не лише представив на них уже добре опрацьовану програму,  у якій знову ж 

таки немає приєднавчих гасел, але й шляхом подання «історичних аргументів»: 

по-перше, доводив легітимність виникнення Гетьманщини та тяглість її 

історичних коренів ще із князівських часів, а по-друге, заперечив можливі 

претензії Московії на українські землі. «Було продемонстровано, – підсумовував 

дослідник, – розуміння козацькою елітою тяглості української історії від княжих 

часів, усвідомлення нею територіальних меж Київської Русі та українських 

етнічних земель, нелегітимності польської влади над Україною, упевненість у 

тому, що саме Гетьманщина, а не Москва є спадкоємицею Київської Русі як 

держави» [64, с. 344]. Ужита Б. Хмельницьким формула «І поступилися б мені 

всією Білою Руссю по тих кордонах, як володіли благочестиві великі князі» [3, с. 

154] розставляє всі крапки, перегукуючись із заявами, зробленими гетьманом 

королівським посланцям у Переяславі. 

В. Брехуненко запропонував цілком інакшу інтерпретацію добре відомого 

вислову Б. Хмельницького «А ми царської величності милості шукаємо і 

бажаємо тому, що від Володимира святого хрещення одна наша благочестива 

віра з Московською державою і мали одну владу». А відлучили нас неправдами 

лукавії ляхи» [3, с. 152]. Свого часу І. Крип’якевич тлумачив цей пасаж як 

прагнення гетьмана до царської зверхності [178, с. 366]. Н. Яковенко бачить у 

вислові «відлуння константинопольської ідеї єднання християн східного обряду 

[414, с. 351]. Російський історик Б. Флоря розглядає вислів як свідчення того, що 

у світогляді козацької верхівки міцно сиділо переконання про «єдність 

походження та історичних доль східних слов’ян у період існування 

Давньоруської держави» [235, с. 230–231], що вистеляло дорогу до концепції 

«возз’єднання». Натомість у версії В. Брехуненка слова Б. Хмельницького 

вписані в загальний контекст його промови, просякнутої ідеєю історичної 

закономірності та законності появи Гетьманщини, а також розглянуті крізь 

призму подальших ідеологічних заходів гетьмана, особливо з’ясованого С. 

Плохієм [64, с. 344] факту, що напередодні Переяслава 1654 р. гетьманська 

канцелярія опрацює концепцію «першородності» Києва та його князів порівняно 
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з Москвою та її династією. Відтак, згідно з міркуваннями В. Брехуненка, Б. 

Хмельницький у цьому вислові, крім нагадування про співіснування Русі та 

Московії під спільним державним дахом,  «підкреслював, що власна 

державотворча традиція Московії значно молодша й бере початок лише з того 

часу, коли «відлучили нас неправдами лукавії ляхи» [63, с. 257]. Гетьману це 

було потрібно «для обґрунтування тієї межі зближення з Москвою, яку 

обстоював Чигирин», а в ширшому сенсі «теза гетьмана заперечувала претензії 

московських царів на право видавати себе за єдиних представників усієї Русі» 

[64, с. 345].   

В. Брехуненко також спробував відповісти на питання, якою ж на той час в 

уявленнях Б. Хмельницького мали бути ці межі зближення з Москвою. 

Дослідник звернув увагу на зміни, внесені гетьманською канцелярією до 

концепції кандидатури Олексія Михайловича на королівський престол у 

Варшаві. У 1648 р., пропонуючи московському цареві посісти звільнений після 

смерті Владислава IV трон, гетьман писав, що цар стане королем Польщі, Литви 

та Русі. Тепер же, у квітні 1649 р., вилучається руський складник, і цар уже буде 

королювати лише Польщею та Литвою. Русь виводиться за межі королівства, і 

вже як цілком самостійне державне тіло розвиває свої стосунки з Московією. 

Унаслідок цього обсяг влади короля над Руссю мав бути значно меншим, ніж над 

Польщею та Литвою: «Тож, судячи з усього Б. Хмельницькому йшлося 

максимум про поєднання Козацької держави з Москвою винятково через особу 

спільного монарха, без будь-яких глибших інтеграцій» [63, с. 259]. 

Ці спостереження також слугували додатковими аргументами до 

консенсусного для сучасної української, польської та російської історіографій 

висновку про те, що тоді вже політичні концепції гетьмана базувалися на ідеї 

унезалежнення України від Речі Посполитої в українських етнічних кордонах.  

Оптимальну для себе модель можливої зверхності московського царя над 

Гетьманщиною Б. Хмельницький представив у травні 1651 р. після того, як 

Земський собор 1651 р. висловився за те, щоб прийняти Україну «під високу 

царську руку». Під час розмови з коринфським митрополитом Йоасафом 
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гетьман, чудово знаючи, яку функцію виконує Йоасаф у його таборі і що зміст 

розмови невдовзі стане відомим у Кремлі, ужив формулу «І як йому (царю. – Ю. 

С.) служать донські козаки, і ми також станемо служити йому для єдиної 

християнської віри» [3, с. 62]. У такий спосіб Б. Хмельницький  дав ясно 

зрозуміти, що «влада царя над Чигирином повинна була не заходити далі, ніж у 

тогочасному випадку з Військом Донським. Інакше кажучи, Гетьманщина 

зберігала б свою незалежність, зносилася з Москвою через посольства, 

отримувала царське жалування. Фактично йшлося про номінальну зверхність 

московського монарха» [64, с. 352]. 

Остаточно ж прояснили позицію Б. Хмельницького його переговори, а 

також І. Виговського з царським посланцем Г. Богдановим у липні 1651 р. 

Покликаючись на спостереження І. Крип’якевича [178, с. 276], В. Смолія та В. 

Степанкова [288, с. 350], В. Брехуненко зауважував, що заяви гетьмана та 

генерального писаря про те, що царська зверхність базуватиметься «на статтях», 

означали твердий курс на договірність українсько-московських стосунків, що 

логічно випливає з попереднього ряду висловлювань 1649–1651 рр. Особливого 

підтексту додавав той факт, що про договірність ішлося  в найтяжчий час, 

відразу після поразки під Берестечком і наступу польського та литовського 

війська [63, с. 294].  Крім того, саме в цей час Б. Хмельницький прямо заговорив 

про ототожнення Гетьманщини з Малою Руссю, виразно натякаючи на 

співвідношення Малої та Великої Русей, що пізніше виллється в українську 

концепцію Переяслава 1654 р. «Використання поняття «Мала Русь», – писав В. 

Брехуненко, – мало ще раз виразно підкреслити московській еліті, що Козацька 

держава є спадкоємицею Київської Русі й мислиться в етнічних кордонах 

української людності, що «козацтво перебирає на себе функцію «політичної 

нації» на всій українській території» [64, с. 352].   

*** 

У тісному зв’язку з інтерпретацією московського вектора політичних 

концепцій Б. Хмельницького розглянуто інтенції гетьмана щодо Війська 

Донського та планів Кримського ханату і Варшави стосовно організації 
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військових дій проти Московії. І це істотно доповнило формування сучасного 

образу Б. Хмельницького в українській історіографії та вплинуло на 

концептуалізації російських істориків. Донська політика Б. Хмельницького стала 

об’єктом спеціального дослідження В. Брехуненка. У концептуальному плані до 

неї зверталися В. Смолій та В. Степанков.  

У новітній інтерпретації прагнення Б. Хмельницького вже напередодні 

повстання заручитися збройною підтримкою Війська Донського розглядається в 

одному ключі з укладенням  союзу з Кримським ханатом як свідчення 

системності підходу гетьмана до організації протистояння з Варшавою. За 

задумом Б. Хмельницького, донські козаки мали не тільки стати ланкою широкої 

антипольської коаліції, а й припинити морські походи до кримських і турецьких 

берегів, щоб не псувати стосунків Чигирина з Туреччиною та Кримом і каналом 

налагодження відносин з Москвою [61, с. 235–237]. Проте сподівання гетьмана 

не справдилися, і позиція Війська Донського на тривалі шість років стала 

дошкульною загрозою для гетьманських планів. Мало того, незважаючи на 

численні прохання, донці не лише не надали військової допомоги, але й 

унаслідок продовження морських походів провокували численні ускладнення в 

українсько-кримських стосунках, аж до вимог Іслам-Гірея щодо організації 

спільного з татарами походу на Московію чи Військо Донське. У разі реалізації 

цього задуму, наслідки для України були б катастрофічними, адже війна на два 

фронти (з Варшавою та Москвою) ставила хрест на усій справі [61, с. 253–254].  

Аналіз заходів Б. Хмельницького з розплутування клубка проблем, 

спровокованих чи загострених шкідливою для інтересів Чигирина позицією 

Війська Донського, дозволив чіткіше вирізьбити образ гетьмана як політика і 

дипломата. Зокрема, Б. Хмельницький зумів нейтралізувати негатив від 

морських походів донців весною 1649 р., у зв’язку з якими виникла загроза 

відмови кримського хана від участі в кампанії 1649 р: Іслам-Гірей запланував 

спершу вдарити на Дон, закликаючи до участі і Військо Запорозьке [61, с. 245]. 

Цю версію позитивно сприйняв також І. Стороженко [340, с. 90]. Восени 1649 – 

літа 1650 р. Б. Хмельницькому вдалося пройти по лезу ножа, не допустивши в 
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умовах українсько-польського перемир’я практичної реалізації підтримуваної 

Стамбулом ідеї кримського хана та Варшави стосовно спільного походу 

козацько-татарського війська на московські землі та на Дон. Арсенал заходів 

містив і дипломатичні кроки стосовно Москви та Криму, і погрози на адресу 

Москви та Війська Донського, і використання факту згромадження 

річпосполитського війська на Орининському полі, і демонстрацію сили, коли 

військо збиралося для походу, а влітку 1650 р. навіть вирушило на р. Мікус для 

об’єднання з татарами [288, с. 261, 269, 283–286]. 

Варто відзначити той факт, що запропонована українськими істориками 

концепція була апробована в російській історіографії. Л. Заборовський 

використав її для концептуалізації проблеми підготовки у 1649 р. Варшавою та 

Бахчисараєм війни проти Московії [135, с. 204–205]. 

*** 

Важливим сегментом образу політичних концепцій Б. Хмельницького є 

проблема турецького протекторату над Гетьманщиною. Головний месидж 

сучасної української історіографії в цьому аспекті полягає в тому, що турецький 

вектор політики гетьмана, по-перше, традиційно пояснюють як антитезу до 

московського, по-друге, розглядають як важливий важіль, яким користувався 

гетьман для тиску на Московію, по-третє, від початку ХХІ ст. ідею турецького 

протекторату подають також крізь призму опрацьованої концепції 

поліпідлеглості Гетьманщини, яка бачиться фундаментом зовнішньополітичних 

стратегій Б. Хмельницького.   

На українські інтерпретації проблеми турецького протекторату мали вплив 

дискусії з російським істориком Б. Флорею. У 1993 р. О. Пріцак повторив своє 

припущення, що на початку червня 1648 р. посольство Ф. Джалалія уклало в 

Стамбулі угоду з Туреччиною, яка, утім, діяла недовго [284, с. 182–184]. Пізніше 

Б. Флоря, використавши джерела московського походження, заперечив 

можливість існування цієї угоди, а також юридичне оформлення протекторату 

султана над Гетьманщиною в 1650–1653 рр. [382, с. 103].  
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Пошук Б. Хмельницьким вигідної для України форми турецького 

протекторату є консенсусною тезою в сучасній українській історіографії. 

Відзначають інтенсифікацію українсько-османських стосунків у 1650–1651 рр., а 

потім у 1653 р. Непевність починається на стадії визнання /невизнання самого 

факту прийняття гетьманом протекторату. Ю. Мицик заперечив можливість 

установлення юридичної залежності Гетьманщини від Османської імперії [202, с. 

45]. Н. Яковенко висловилася дипломатично [414, с. 346]. Натомість Т. Чухліб 

[390, с. 65], В. Смолій, В. Степанков [288, с. 300] визнали слушність міркувань 

М. Грушевського, М. Петровського та О. Пріцака, які стверджували, що в 1650 р. 

формально Порта стала протектором Гетьманщини. Правда, Т. Чухліб доповнив 

свою позицію тезою про те, що на практиці зреалізувати цю протекцію не 

вдалося [401, с. 101]. А В. Смолій та В. Степанков зауважували, що вже у 1651 р. 

через позицію старшини «Б. Хмельницький відмовився від оформлення протекції 

та воєнної допомоги» [288, с. 290]. На тому, що Б. Хмельницький прийняв 

протекторат у 1651 р. після поразки під Берестечком, наполягав С. Плохій.  Але 

на відміну від В. Смолія та В. Степанкова, дослідник уважав, що «тільки 

неготовність Османів підтримати цей акт військовою силою та надати дієву 

допомогу (фактично протекцію) козацькому гетьманові у його виснажливій війні 

з Польщею зупинила Україну на шляху до подальшої політичної інтеграції з 

імперією услід за іншими васалами Стамбула у Південній та Східній Європі, 

зокрема православними Молдавією та Валахією» [242, с. 776]. 

Ключове значення турецького чинника в 1653 р. в системі фінальних заходів 

Б. Хмельницького, спрямованих на видушування з Московії згоди взяти під своє 

крило Гетьманщину, не піддається сумніву і є спільною основою для 

концептуалізації. Дослідники в один голос стверджують, що гетьман уміло 

використав чергову активізацію стосунків зі Стамбулом, обмін дипломатичними 

місіями, появу двічі в Чигирині османського посла для того, щоб підштовхнути 

Москву до рішучих дій [84, с. 758–759; 243, с. 399–401; 288, с. 411–412]. Вістрям 

стратегій Б. Хмельницького визнають проблему ймовірного прийняття ним 

турецького протекторату. Обговорення питання двома посольствами в Стамбулі, 
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поява в травні в Чигирині Мегмета-аги з клейнодами, які свідчили про те, що 

султан бере під своє крило Гетьманщину, гетьман поклав в основу шантажу 

Москви. І досяг свого. С. Плохій звернув увагу на той факт, що в мотиваційній 

частині того червневого листа до Б. Хмельницького, яким московський цар 

сповіщав про вступ Московії у війну з Річчю Посполитою, міститься згадка про 

відвернення таким кроком козаків від перетворення на ворогів Хреста, тобто від 

переходу під зверхність султана [243, с. 400].  

Ставлення Б. Хмельницького до ідеї реального прийняття турецького 

протекторату інтерпретують як негативне. Гетьман волів обмежитися 

інструментальним використанням турецького чинника, тому й не довів справи до 

фіналізації, хоча частина старшини висловила згоду. В. Степанков із часом почав 

говорити про те, що й сам Б. Хмельницький станом на 1653 р. змінив думку: 

«Серед старшини визрівало переконання у необхідності, урешті-решт, прийняти 

протекцію Порти чи Московії. До цього, вочевидь, уже почав схилятися й сам 

гетьман» [321, с. 230]. Про те, що тоді «протурецькі тенденції в Україні міцніли», 

писав і Я. Дашкевич [112, с. 26–33]. Причина контроверсійності в ставленні до 

ідеї протекторату султана тоді, коли про неї йшлося, здебільшого бачилася в 

конфесійній сфері [84, с.758–759; 202, с. 44–45; 288, с. 411–412]. Н. Яковенко 

схильна вважати, що головними стали не світоглядні, а зовнішньополітичні 

проблеми, зокрема «чергові уособиці претендентів на молдавський 

господарський престол, у яких козацька армія, очолена гетьманичем Тимошем, 

підтримала не турецького протеже Штефана Георгіцу, а його противника Васілє 

Лупу» [414, с. 346]. 

Водночас на початку ХХІ ст. з’явилася опція, що таку політику визначає як 

очевидний політичний прорахунок Б. Хмельницького. На думку В. Степанкова, 

після укладення Зборівського договору 1649 р. геополітична ситуація навколо 

Національно-визвольної війни вимагала негайного опертя на підтримку (шляхом 

прийняття протекції) тієї з держав, яка б забезпечила доведення до переможного 

кінця боротьби з Польщею. Натомість Б. Хмельницький «не вловив появи нової, 

вкрай небезпечної для держави, тенденції розвитку міжнародних відносин, тому 
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продовжував попередню політику “розігрування карти” прийняття протекції 

султана чи царя» [321, с. 228–229].  

Той факт, що Б. Хмельницький так і не наважився у сприятливий момент, 

який виник у 1650 р., відійти від політики лавірування та прийняти протекцію 

султана, В. Степанков оцінює негативно: «На мою думку, ураховуючи складність 

геополітичного становища, гетьману й старшині варто було наважитися 

прийняти протекцію й відправити до столиці Порти велике посольство. Цей крок 

докорінно змінив би ситуацію на користь гетьманату, бо, по-перше, убезпечував 

його від ворожих акцій з боку Криму й слугував запорукою дієвості військово-

політичного союзу з ним, а по-друге, давав реальний шанс, опираючись на 

мілітарну потугу імперії, успішно завершити війну з Річчю Посполитою й 

об’єднати у своїх межах всі етноукраїнські землі. Проте Б. Хмельницький і його 

однодумці продовжували залишатися в полоні старої концепції взаємин з 

Портою і Московією» [321, с. 229]. Поразку під Берестечком, до якої спричинила 

позиція кримського хана, бачиться гіркою платою за цю помилку [321, с. 230].  

Я. Дашкевич концептуалізував проблему в той спосіб, що турецька 

протекція дала б Україні передишку для завершення процесу державного 

будівництва, нормальний перебіг якого унеможливила московська експансія. І це 

змінило б геополітичну ситуацію в регіоні: «Отже, якби Україна могла тоді 

отримати з десять років передишки для розбудови сильної держави, щоб 

протидіяти ідеї збирання руських земель, щоб зупинити експансію Півночі в 

напрямі Балкан і Чорного моря і т. д., історія могла б покотитися іншим шляхом» 

[115, с. 119]. 

Концепція В. Степанкова стала своєрідною антитезою до незадовго до того 

оприлюдненої (до всього в Україні) статті Б. Флорі, у якій запропоновано цілком 

інше прочитання. Лавірування Б. Хмельницького між Москвою і Стамбулом 

розцінювали як ознаку дипломатичної майстерності гетьмана: «Мистецтво 

Хмельницького як політика в цьому разі полягала в тому, що, використавши 

переговори про протекцію для одержання дипломатичної й військової (в 

обмежених розмірах) підтримки з боку османів, гетьман зумів уникнути 
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встановлення залежності від Османської імперії» [382, с. 104]. За цією формулою 

незримо присутня тінь Переяслава 1654 р., адже саме таке затягнуте лавірування 

зробило Переяславську раду  неминучою.  

*** 

На перетині прочитання московського й турецького векторів у політичних 

концепціях Б. Хмельницького, а також його стратегій, спрямованих на 

легітимацію Гетьманщини та її утвердження, постав образ гетьманської візії 

Переяславської ради 1654 р. як однієї з кульмінаційних точок Національно-

визвольної війни та діяльності Б. Хмельницького. Розмова про мотиви, які 

рухали гетьманом та елітою Гетьманщини, сутність української концепції 

Переяслава 1654 р., а також сприйняття Б. Хмельницьким та його оточенням 

переяславсько-московської системи 1654 р. перетворилася на одну з ключових 

точок в концептуалізації. В. Кравченко виділив у сучасній українській 

історіографії три напрями в прочитанні проблематики Переяславської ради 1654 

р.: державницько-національний, національно-державницький, модерністський 

[170, с. 518]. Але попри те, що саме у цій сфері відчувається найбільший тиск 

позанаукових чинників, якщо придивитися до текстів запропонованих 

інтерпретацій та розставлених акцентів, то, на диво, знайдемо набагато менше 

різночитань, ніж можна було б очікувати, і вони переплетені так, що годі 

визначити межу й окреслити саме зазначені вище напрями. А на рівні самих 

підходів типологічних відмінностей не помітно взагалі, якщо, звичайно, не брати 

до уваги  відповідного тексту з «Нарисів історії України», витриманих у 

традиційному для радянської історіографії «возз’єднавчому стилі». 

Насамперед варто відзначити, що безальтернативною є тенденція виводити 

Переяслав 1654 р. саме з військово-політичних інтересів Б. Хмельницького, 

призначених уберегти Гетьманщину як державу. Теза, що, йдучи на прийняття 

московської зверхності, гетьман керувався не міфічним потягом українців до 

співжиття з росіянами під спільним державним дахом, а суто практичними 

потребами подальших змагань з Річчю Посполитою та зміцненням Гетьманщини, 

не підлягає сумніву. Крім того, була запропонована опція, яка поєднувала цей 
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підхід із розв’язанням гетьманом (завдяки московській протекції) проблеми 

легітимації Гетьманщини, її правителя та еліти. Пояснення «пружин» Переяслава 

1654 р. послідовно відбувається на цих засадах.       

У прочитанні прикінцевих мотивів, які спонукали Б. Хмельницького 

фіналізувати процес набуття московського підданства, можна виділити два 

тренди. У рамках першого Переяславська рада 1654 р. у будь-якому разі постає з 

конечної потреби Б. Хмельницького в умовах загострення негативних чинників 

як усередині Гетьманщини, так і на міжнародній арені.Хронологічно остаточне 

рішеннявизріло в 1653 р. Узагальнено В. Степанков у такий спосіб розмістив 

чинники, які зумовили Переяслав: «Улітку 1653 р. становище Української 

держави стало близьким до критичного: обезлюднення великих регіонів 

унаслідок воєнних дій, голодувань і епідемій призвело до скорочення вдвічі 

чисельності армії; переживало глибокий занепад господарське життя; 

посилювалася емоційно-психологічна втома населення від виснажливої 

довготривалої боротьби; наростало його невдоволення політичним курсом 

гетьмана, прорахунки якого в молдавській політиці призвели до утворення 

антиукраїнської коаліції в складі Речі Посполитої, Молдавії, Валахії й 

Трансильванії; ускладнилися відносини з Кримом; польський уряд розпочав у 

серпні воєнні дії. Відхилення турецької протекції спонукало Б. Хмельницького та 

його оточення активізувати зусилля стосовно отримання допомоги з боку 

Московії, яка почала відходити від попереднього курсу щодо України» [321, с. 

230].  

На думку В. Степанкова, прикінцевим поштовхом до Переяслава 1654 р. 

став Жванецький мир між Річчю Посполитою та Кримським ханатом 1653 р. 

[305, с. 13]. Інакше кажучи, дослідник приєднався до польської традиції 

інтерпретації наслідків Жванця 1653 р., яка тягнеться ще від Л. Кубалі [226, с. 

662]. Таку позицію обстоюють і Т. Чухліб [399, с. 68] та Я. Федорук [368, с. 17]. 

Пізніше так само оцінили ситуацію й польські історики П. Кролль [179, с. 147] і 

Т. Цесельський [457, с. 284–285], а також Т. Таїрова-Яковлєва [349, с. 96]. При 

цьому Т. Цесельський визнав рацію за В. Степанковим й у тому, що «результати 
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Жванецької кампанії остаточно знівечили надії Б. Хмельницького на створення 

незалежної козацької держави, а одночасно послабили його позиції на 

переговорах з Московською державою» [457, с. 285]. 

У ключі поданої вище цитати із праці В. Степанкова з тими чи тими 

акцентами висловилися й інші автори: О. Апанович [43, с. 7, 92], В. Горобець 

[84, с. 759–760], Ю. Мицик [218, с. 87], В. Смолій [287, с. 293–294]. При цьому В. 

Горобець особливо наголошував на тому, що формування переяславсько-

московської системи «не варто сприймати як неминучу даність, неусувний 

наслідок усього політичного розвитку України та Росії. Адже зміна будь-якого 

елемента структури тогочасної регіональної взаємодії (наприклад, успіх 

придунайської політики Хмельницького чи політичне розв’язання головних 

суперечностей у взаєминах Гетьманату з Польською Короною) могла призвести 

до того, що визнання Військом Запорозьким протекції російського монарха стало 

б неактуальним» [87, с. 44].   

Абстрагованим від канви конкретних військово-політичних подій постає 

бачення Н. Яковенко. Але й воно не уникло прив’язки до поточних обставин. 

Курс Б. Хмельницького на зближення з Москвою дослідниця виводить із 

переплетення трьох, на її думку, важливих чинників: необхідність балансувати 

між Варшавою, Стамбулом з васалами та Москвою; «традиція давніх зв’язків 

Запорозької Січі із Москвою» як «основи зближення»; ідеологічний вплив 

православних ієрархів [414, с. 348]. Плани гетьмана стосовно Москви 

змінювалися поступово – від ідеї протекції царя над Військом Запорозьким як 

мілітарною одиницею до переходу всієї Русі під опіку царя та до «договірного 

підданства». А еволюція програми відбувалася під впливом двох чинників – «з 

одного боку, султанські пропозиції підтверджували, сказати б, ціну молодої 

козацької держави, а з іншого – Богдан Хмельницький зазнавав дедалі 

активнішого ідеологічного тиску з боку високих ієрархів Східної Церкви, які 

гостро таврували зближення з невірними» [414, с. 351]. Дослідниця 

абстрагується від впливу на позицію Б. Хмельницького подій 1652–1653 рр., 

переговорів із Туреччиною 1653 р.  стосовно протекторату, Жванецької битви та 
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Кам’янецької угоди. Цей вплив бачиться тільки на вироблення московських 

стратегій [414, с. 352].  

Натомість В. Брехуненко, С. Плохій, Т. Чухліб відштовхуються насамперед 

від стратегічної налаштованості Б. Хмельницького на прийняття зверхності 

московського царя з геополітичних та з легітимаційних міркувань. А дія 

зовнішніх та внутрішніх обставин вплинула лише на дорожню карту та 

фіналізацію рішення. Однак такий підхід не має нічого спільного із ледве не 

теологічною фаталізацією проблеми московської зверхності, традиційно 

притаманною російській історіографії.  

Зокрема, Т. Чухліб уписував курс гетьмана на Переяслав у його стратегії 

досягнення полівасалітету від різних сусідів як гарантії збереження 

Гетьманщини, але вирішальним поштовхом до прийняття московської 

зверхності, слідом за В. Степанковим та Я. Федоруком, уважав Кам’янецьку 

угоду 1653 р. [399, 53–78]. В. Брехуненко та С. Плохій, як і Н. Яковенко, 

спеціально не розглядають чинник спонукальної дії наслідків Жванецької битви, 

але на іншій основі. Якщо в Н. Яковенко московський вектор Б. Хмельницького 

результує дію тих чи тих спонукувальних чинників, то в згаданих дослідників 

постає похідним від загальної ідеї, яка могла переживати свою внутрішню 

еволюцію.   

Важливою новацією стала інтелектуальна пропозиція С. Плохія  подивитися 

на Переяслав 1654 р. очима людини середини XVII ст., відмовившись від 

ретроспективного погляду з позиції сьогодення, базованої на відчутті 

«пропащого часу» для України під московською зверхністю. Відтак мотиви, які 

рухали Б. Хмельницьким, виводилися з тієї концепції, яку гетьман представив на 

Переяславській раді 1654 р. При цьому робилося дуже слушне застереження, 

покликане дати ключ для відрізнення риторики (під потреби моменту) від 

реальних уявлень та ідей: «З козацького боку офіційний (з особливим наголосом 

на православній єдності) погляд на угоду був продуктом, призначеним 

переважно на експорт, і гетьманська адміністрація «ситуаційно» вживала його у 

відносинах з Москвою. Як випливає з листів Хмельницького, його канцелярія на 
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чолі з Виговським швидко переходила від однієї системи юридичних аргументів 

і культурних образів до іншої, залежно від того, кому був адресований черговий 

лист: цареві, королеві, султанові або іншому європейському володареві» [243, с. 

415]. 

Оскільки спрямована на московського споживача риторика гетьмана була 

просякнута релігійними символами, С. Плохій показав, що головна 

характеристика української позиції – «трактування відносин між царем і 

Військом Запорозьким в категоріях протекції православного царя над 

православним військом» [243, с. 405]. Паралельно накреслювалися ще три 

важливі лінії: подання Переяслава 1654 р. як встановлення протекції царя над 

усією Малою Руссю; наголошення «на рівні образів і символів… на історичному 

зв’язку між Києвом і Москвою, підкреслюючи при цьому «першородність» 

Києва та його князів щодо Москви та її династії; зрештою «репрезентація Києва 

як колишньої князівської / царської столиці» [243, с. 404–407].  Крім того, 

ключове значення мав той факт, що на раді «гетьман вимагав присяги від імені 

царя щодо дотримання прав і свобод козацтва та всієї Русі». У підсумку 

дослідник доходить висновку, що Б. Хмельницький хотів донести до 

московських вух, що в Переяславі відбувається встановлення царської зверхності 

не над військовою корпорацією «Військо Запорозьке», а над усієї Руссю, до того 

ж Малою Руссю в європейському розумінні співвідношення Малої та Великої 

Русей. «Це був погляд на Переяслав, – підсумовував дослідник, – як на спілку 

історично та культурно близьких і, у рамках конкретної домовленості, рівних 

партнерів» [243, с. 416].  

Утім С. Плохій відмовляв Б. Хмельницькому та його оточенню в чіткому 

усвідомленні того комплексу ідей, які були використані в Переяславі. На його 

думку, вони були навіяні православним духовенством: «Офіційний погляд 

козацької адміністрації на характер Переяславської угоди відбивав не стільки 

уявлення тогочасної політичної еліти Гетьманщини про юридично-правовий 

характер державних відносин, скільки традиції мислення київського 

духовенства» [243, с. 416]. Саме представникам цього духовенства вдалося 
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навіяти і в Москві ідеї, які виголосив у Переяславі царський посланець В. 

Бутурлін. Кілька з них «були прямо запозичені з тогочасного українського 

дискурсу» [243, с. 407–408].   

Інтерпретація С. Плохієм підходів Б. Хмельницького до організації 

договірних стосунків з Московською державою формує уявлення про те, що 

гетьману та православним інтелектуалам, які, за задумом автора,  мали б стояти 

за історичними та ідеологічними аргументами, йшлося, крім військового союзу 

проти Варшави, про легітимацію Гетьманщини як представника всієї Русі, а 

гетьмана як правителя. І якщо дослідник не стверджує цього прямо, то В. 

Брехуненко зробив це, уточнюючи або ревізуючи окремі тези С. Плохія.  

Візія В. Брехуненка, без сумніву, сягає своїм корінням в інтерпретації С. 

Плохія і водночас у концепцію Переяславської ради 1654 р., опрацьовану В. 

Липинським. В. Брехуненко так само сконцентрував увагу на релігійних та 

історичних аргументах, використаних Б. Хмельницьким, і на підставі цього 

Переяслав 1654 р. виводить насамперед з ідеологічних потреб гетьмана, які 

випливали із самої логіки розвитку Гетьманщини в колі християнських держав. 

Спостереження С. Плохія були розвинуті в бік проблеми легітимності 

Гетьманщини. Для В. Брехуненка сутність проблеми московських стратегій Б. 

Хмельницького полягає в потребі конче досягти міжнародного визнання 

Гетьманщини в християнському світі. Московія була єдиною ланкою в ньому, 

яка потенційно могла легітимізувати щойно утворену державу прийнятним як на 

ранньомодерні уявлення шляхом – через установлення царської зверхності на 

умовах договору. «Саме Московія з низки причин найкраще пасувала для 

Гетьманщини на роль тарана для міжнародного визнання. І це добре розуміли в 

Чигирині, нав’язуючи стосунки з Олексієм Михайловичем уже в червні 1648 р.», 

– зауважував дослідник [69, с. 125].  

Отже, усі кроки на московському напрямі після появи Гетьманщини були 

підпорядковані досягненню цієї мети, тісно пов’язаної з військовим союзом. 

Відповідно Переяслав 1654 р. саме як акт взяття царем під свою опіку гетьмана 

не з військом, а з територією, паралельно з визнанням за гетьманом функції 
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правителя, був жаданим для Б. Хмельницького у будь-якому разі. Незалежно від 

того, якими були наслідки битви під Берестечком, Жванецької кампанії 1653 р. 

та переговорів про султанський протекторат. Отже,  у прочитанні В. Брехуненка 

чітко простежується той акцент, що Б. Хмельницький пішов на переяславсько-

московські домовленості не внаслідок складання гіперкритичної для нього 

ситуації. Та була тільки тлом, яке змусило гетьмана подвоїти в 1653 р. енергію і 

вдатися до шантажу Москви жупелом турецького протекторату. Тобто якщо 

провідною лінією в трактуванні проблеми фіналізації українсько-московських 

стосунків у вигляді рішень Переяслава 1654 р. вважають безвихідне становище 

гетьмана, то В. Брехуненко заперечує такий підхід, наголошуючи на іманентній 

зацікавленості гетьмана в саме такому розв’язанні питання. При цьому 

відзначалося, що «плани гетьмана обмежувалися суто прагматичними 

міркуваннями й не мали нічого спільного з ідеєю вмонтування українських 

земель у Московську державу» [69, с. 125]. 

На доказ своєї концепції В. Брехуненко згрупував добре відомі ідеологічні 

інструменти, які впродовж 1648–1653 рр. використовував Б. Хмельницький і які 

виходили далеко за завдання обґрунтувати суто легітимність вступу Москви у 

війну з Варшавою, натомість свідчили про мислення категоріями легітимації 

Гетьманщини. Уже з весни 1649 р. гетьман оперував аргументами, покликаними 

продемонструвати нелегітимність влади Варшави над Гетьманщиною, законність 

появи Гетьманщини, репрезентацію останньою всього українського світу. Втрату 

королем Речі Посполитої права володіти Україною Б. Хмельницький подавав 

через три проблеми: «неправда і насильство ляхів», переслідування православ’я, 

«короля ми не обирали і не коронували, і хреста йому не цілували» [63, с. 257–

258]. Крім того, Б. Хмельницький, про що вже йшлося вище,  надав «докази 

легітимності Гетьманщини як держави, що постала не на власному пні, а 

відновила перервану традицію руської державності» [69, с. 133]. Зрештою, у 

відносинах з Москвою використовувалися елементи концепції божественного 

права правителів, зокрема, Бог санкціонує вихід Гетьманщини з-під влади Яна 

Казиміра та узаконює владу гетьмана [63, с. 258]. 
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Уводячи до своєї аргументації усі ці докази, В. Брехуненко, прямо не 

полемізуючи, по суті, заперечив тезу С. Плохія про те, що ідеї, які містяться в 

переяславській промові гетьмана, походили не зі стійких переконань Б. 

Хмельницького, а навіяні київськими православними інтелектуалами. Дослідник 

послідовно показує розвиток відповідних ідей від 1649 р. та оперування ними в 

дипломатичній практиці українсько-московських стосунків упродовж 1649–1653 

рр. Аргументація Б. Хмельницького добре відбиває притаманний гетьманові та 

старшині комплекс уявлень та ідей про природу Гетьманщини як репрезентанта 

всієї Русі, її зв’язок з Руссю, взаємовідносини з Москвою, безпідставність 

московських претензій мати ексклюзивне право на «київську спадщину». 

«Пізніше усі ці ідеї, – підсумовував дослідник, – буде оформлено в українську 

концепцію Переяслава 1654 р…» [69, с. 134]. 

Стосовно цілей, переслідуваних Б. Хмельницьким у Переяславі, у сучасній 

українській історіографії спостерігаємо близькість позицій, оскільки базуються 

вони на ідеї заперечення як «возз’єднавчої візії», так і тези про намір гетьмана 

інтегрувати Гетьманщину в Московську державу [69, с. 130–131; 84, с. 760; 218, 

с. 89; 288, с. 452–454]. Винятком, як завжди, є позиція автора відповідного тексту 

з «Нарисів історії України»: Чигирину йшлося про об’єднання з Росією, хоча й 

на певних умовах [233, с. 187–191]. Констатація мислення гетьмана під час 

формування переяславсько-московської системи інтересами збереження 

української державності та самодостатності гетьманської влади є ще однією 

спільною платформою, яка об’єднує не тільки українських істориків, а й 

польських та частину російських. Різночитання, якими наповнена конкретизація 

цих положень, не створюють непрохідних бар’єрів між версіями того чи того 

автора та не змінюють тональності сприйняття.  

Загалом інтерпретації можна поділити на дві групи. До першої належать ті з 

них, які не виходять за рамки військово-політичних інтересів Б. Хмельницького 

та його оточення. До другої – пояснення, що додають до військово-політичної 

канви ще й стратегічні розрахунки гетьмана. Наявність цієї другої групи якраз і 
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вирізняє сучасну українську історіографію та тлі інтерпретацій польських та 

російських істориків.  

Зокрема, О. Апанович зазначала, що «для Б. Хмельницького договір 1654 р. 

був звичайною угодою про військову допомогу у війні проти Польщі… Богдан 

Хмельницький сподівався, що тепер на підставі українсько-російського договору 

Україна одержить допомогу від Москви і в той же час заманіфестує перед світом 

своє визволення» [43, с. 25]. В. Смолій та В. Степанков стверджували, що 

«українська сторона розглядала його  (українсько-російський договір 1654 р. – 

Ю. С.) як військово-політичний союз для здобуття перемоги над Річчю 

Посполитою», складений за обставин, коли для збереження держави потрібна 

була царська протекція: «За цих тяжких, практично безвихідних умов 

Хмельницький, намагаючись зберегти хоча б автономію утвореної держави, 

неодноразово звертався до царя сусідньої країни з пропозицією про встановлення 

над Україною своєї протекції» [288, с. 450; 287, с. 295]. Н. Яковенко зауважувала, 

що Б. Хмельницький прагнув протекторату царя і що «гетьман та його оточення 

вбачало в цьому акті передусім вигідну політичну комбінацію, яка гарантувала 

оборону на тлі збереження внутрішнього миру» [414, с. 350, 355].  

Водночас С. Плохій дивиться на проблему значно ширше, пов’язавши  її у 

руслі своєї концепції з глобальними питаннями, породженими появою 

Гетьманщини: «Козаччина була готова прийняти для обґрунтування та 

підтримки своїх військово-політичних планів ідеї малоросійського циклу, але не 

ідею династичних прав московських царів на Малу Росію» [243, с. 415–416]. Т. 

Чухліб, як уже йшлося, наголошував на тому, що утворення переяславсько-

московської системи – це один із етапів курсу Б. Хмельницького на створення 

системи полівасалітетної підлеглості Гетьманщини [399, с. 53–78]. В. 

Брехуненко, як говорилося вище, наполягав на пріоритетності проблеми 

легітимації Гетьманщини.  

Наголошення на прагматичності підходів Б. Хмельницького до формування 

переяславсько-московської системи викликало актуалізацію трьох аспектів 

проблеми Переяслава 1654 р.: співвідношення української та московської 
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позицій; юридичного змісту Березневих статей, ратифікації Березневих статей в 

Гетьманщині та потрактування їх у середовищі гетьмана. І варто сказати, що в 

цих питаннях знову ж таки спостерігається типологічна близькість позицій. 

Фактично хрестоматійною стала давня теза української історіографії про те, 

що українська та московська сторони вкладали в переяславські рішення різний 

зміст. Навіть автор тексту в «Нарисах історії України» не зумів уникнути її [233, 

с. 195]. На відміну від зазначених вище образів стратегій Б. Хмельницького та 

його оточення, образ московських підходів наполягає на сприйнятті в Москві 

Переяславської ради 1654 р. як акту безумовного підданства Гетьманщини та 

довічного долучення її до царської отчини [87, с. 42, 45]. У зв’язку із цим 

неодноразово порушувалося питання про зовнішні ознаки ставлення Б. 

Хмельницького до переяславсько-московської системи як до скроєної під 

потребу дня, як до інструменту досягнення поточних цілей. Зокрема, були 

спроби деконструювати той факт, що рада відбулася не в Києві, і навіть не в 

Чигирині, а в полковому містечку, хоча спершу гетьман натякав московським 

послам Стрешньову та Бредихіну, що нібито розглядає обидва варіанти [97, с. 

690]. На думку Н. Яковенко, вибір місця ради «підказує логічну паралель: 

замість сакрально освяченої столиці «всієї Русі» – козацький полковий 

Переяслав, замість декларованого вічного союзу з царем-одновірцем – збройна 

козацька угода, продиктована ситуацією» [414, с. 352]. В. Брехуненко 

кваліфікував цей факт як свідчення інструментального підходу Б. 

Хмельницького, у такий спосіб відзначаючи, що гетьман не надає цій події 

епохального значення [69, с. 146]. Не зміг обійти проблему й автор відповідного 

тексту з «Нарисів історії України». Але намагаючися врятувати ідею про 

епохальність Переяславської ради 1654 р., не знайшов нічого кращого, ніж 

наперекір штучно підвищити статус Переяслава в Гетьманщині: «Переяслав був 

у той час великим містом і старим козацьким полковим центром. Розташоване 

далеко від польського, литовського й татарського кордонів, місто було добре 

укріплене. Тут таки розміщувалася козацька артилерія та порохові запаси» [233, 

с. 188]. 
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В. Брехуненко також особливо наголошував на тому, що з ініціативи 

гетьмана «були допущені дії, які давали підстави в майбутньому легко підважити 

легітимність ради» [69, с. 146], а саме: відсутність запорожців, що суперечило 

козацьким традиціям і ще відгукнеться в інших обставинах на становищі 

гетьмана Івана Виговського, а також відсутність представників Кальницького, 

Уманського і Паволоцького полків. «Неможливо припустити, – підсумовував 

дослідник, – що Б. Хмельницький не зміг би забезпечити «кворум», якби того 

хотів, отже, свідомо залишав лазівки, щоб за потреби визнати раду 

нелегітимною» [69, с. 146]. 

Т. Чухліб відродив порушене ще О. Оглоблиним питання про 

нератифікованість Березневих статей у Гетьманщині. Уписавши проблему в 

політичну культуру українського козацтва та практики ратифікації Військом 

Запорозьким угод з королем Речі Посполитої, Гадяцької угоди 1658 р., 

Корсунської зі Швецією 1657 р., дослідник дійшов висновку, що для набуття 

чинності в Гетьманщині Березневі статті мусили бути ратифіковані на 

Генеральній раді. Але Б. Хмельницький свідомо ухилився від цього, тому 

підданство царю ставало лише номінальним [400, с. 766–774]. 

На питанні юридичного змісту Березневих статей у сучасній українській 

історіографії не закцентовано особливої уваги, як, зрештою, і в польській та 

російській. Узагалі складається враження, що дослідники змирилися з 

неможливістю однозначно кваліфікувати документ в юридичних категоріях. 

Спостерігається кілька підходів. В. Брехуненко [69, с. 145], В. Горобець [87, с. 

44], З. Когут [160, с. 228], С. Плохій [243, с. 403] оцінюють Березневі статті як 

договір протекторату. Т. Чухліб веде мову про встановлення відносин васалітету 

[399, с. 78]. Ю. Мицикспершу тримався думки про договір конфедерації [204, с. 

36], але згодом її змінив й погодився з В. Смолієм та В. Степанковим [288, с. 

458], які пішли слідами А. Яковліва – договір протекторату або номінальної 

васальної залежності [430, с. 138]. Так само Н. Яковенко схильна бачити в 

договорі поєднання ознак протекторату й васалітету [414, с. 354]. Спільним 

знаменником для названих дослідників є визнання Березневих статей договором, 
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який регламентував зверхність московського царя над Б. Хмельницьким, у якому 

сторони взяли на себе певні зобов’язання. Відтак на Березневі статті варто 

дивитися крізь призму ранньомодерних політико-правових уявлень про договори 

між правителями, один з яких бере під свою опіку іншого, та практики відносин 

після укладання подібних угод. 

Натомість окреме бачення запропонував у 2004 р. Я. Дашкевич. Аналізуючи 

формуляр та зміст Березневих статей, дослідник відкинув кваліфікацію їх як 

договору, визнавши документом «привілейованого права» – привілеєм [115, с. 

119]. Але це не зменшує ваги документа і не свідчить про недолугість Б. 

Хмельницького. Навпаки, на думку Я. Дашкевича, гетьман, який добре знав, як 

складати договори, добивався від царя саме такого документа: привілей – це 

внутрішньодержавний акт, і в такий спосіб було б підкреслено повну 

емансипацію України від Речі Посполитої. З іншого боку, надання переваги 

привілею, а не договору відповідало інтересам Б. Хмельницького, який не бажав 

навіки прив’язуватися до Москви, бо полегшувало вихід з переяславсько-

московської системи. «Це може звучати парадоксально, – писав Я. Дашкевич, – 

але оскільки московська сторона не вважала себе зобов’язаною й обмеженою 

привілеями-жалуваннями, то українська сторона – за відсутності підписаного 

двостороннього договору – не почувалася обмеженою та зобов’язаною. Бо й 

жалування-привілеї можна було приймати або не приймати, їх можна було 

порушувати, ними можна було нехтувати, особливо тоді, коли жалування 

існували лише на папері» [115, с. 119]. 

Пропозиція Я. Дашкевича, однак, не здобула підтримки в Україні, за єдиним 

винятком  автора тексту в «Нарисах історії України». Той прогнозовано 

розвернув концепцію в протилежний бік. Якщо Я. Дашкевич бачив логіку Б. 

Хмельницького в тому, щоб не зв’язати собі руки переяславсько-московськими 

домовленостями, то в «Нарисах» розставлені інші акценти. Зокрема, наголошено 

лише на тому, що «входження гетьманату до складу  Росії  було оформлено… як 

акт пожалування государя своїм підданим… Щоб, щобільше, українська сторона 

не тільки не противилася такій формі угоди, але всіляко ініціювала і навіть 
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дякувала за ці акти» [233, с. 194–195]. Віддалені впливи підходів Я. Дашкевича 

вчуваються й у концепції російського історика Я. Лазарєва, який трактував 

переяславсько-московські домовленості не як договір між Гетьманщиною та 

Московією, а як пожалування царського уряду окремим корпораціям 

українського суспільства (козакам, міщанам міст з магдебурзьким правом, 

духовенству) та як нібито дозвіл козакам поширити свою владу над іншими 

станами [195, с. 137–140, 163–164]. 

*** 

Післяпереяславські стратегії Б. Хмельницького також не викликали в 

українській історіографії значних різночитань. Спільною основою для 

концептуалізації стала теза про те, що Б. Хмельницький не збирався стримувати 

себе рамками переяславсько-московської системи, лише прагнув використати її 

для зміцнення Української держави. Гетьман поводив себе як самодостатній 

володар і не виконував навіть тих незначних обмежень, які були накладені 

Березневими статтями. Головні зусилля спрямовувалися на залучення 

московських військ до війни з Річчю Посполитою, нейтралізацію негативного 

впливу набуття царської протекції на стосунки з Кримським ханатом і 

Туреччиною, пошук нових альянсів для формування широкої антипольської 

коаліції, а також захист внутрішнього суверенітету від експансіоністських 

зазіхань Московії. Знайшлося місце і для інтерпретації проблеми сприйняття 

гетьмана в християнському світі. Ще однією особливістю сучасного образу 

«післяпереяславського» Б. Хмельницького є прагнення вписати діяльність 

гетьмана в європейський контекст, розглянути його стратегії на тлі європейської 

кризи, спровокованої зміною балансу сил у Східній Європі під впливом 

формування переяславського-московської системи 1654 р. 

Базова теза про те, що Б. Хмельницький не вважав свої руки зв’язаними, а 

Переяслав 1654 р. «вічним» і мислив категоріями збереження й утвердження 

Гетьманщини, яскраво перегукується з панівними інтерпретаціями сучасних 

польських та російських істориків. І в Польщі, і в Росії домінує тренд визнавати 

високий рівень суверенітету Гетьманщини та номінальність обмежувальних 
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норм Березневих статей у часи Б. Хмельницького. Докладніше про це йтиметься 

нижче.  

У сучасній українській історіографії фокусом діяльності гетьмана в цій 

сфері вважають протидію втручанню Московії у внутрішньоукраїнські справи та 

некорисним для Б. Хмельницького діям на зовнішній арені. На внутрішньому 

напрямі наголошується на протидії Б. Хмельницького планам Москви набрати в 

Україні  10 тис. солдат, упровадити воєвод не лише до Києва, а й до інших 

українських міст з наданням судових і розпорядчих повноважень та записати 

безпосередньо «на царя» території, відвойовані в Речі Посполитої в Західній 

Україні [69, с. 153–154; 288, с. 505–506, 528]. Зрештою, визнають, що Б. 

Хмельницькому вдалося успішно протидіяти московським впливам і зберегти 

самодостатність Гетьманщини. Рівень цієї самодостатності безальтернативно 

оцінюють дуже високо. «Фактично козацька держава продовжувала 

функціонувати як незалежна політична одиниця», – інтерпретував проблему З. 

Когут у 1988 р. [157, с. 66]. Аналогічної думки дотримуються О. Апанович [43, с. 

24], В. Брехуненко [69, с. 150–151], Ю. Мицик [204, с. 36], В. Смолій, В. 

Степанков [288, с. 459], Т. Чухліб [399, с. 529–530]. В. Горобець [83, с. 34–84] та 

Н. Яковенко [414, с. 354–355, 366–369], хоча й ухилилися від прямих тверджень, 

але тональність розгляду ними питання не залишає сумнівів, що вони 

підтримують ідеї високого рівня незалежності гетьмана у внутрішній та 

зовнішній сферах.  

Утім основну увагу дослідників сконцентровано на зовнішніх проблемах, 

крізь призму яких увиразнюються стратегії Б. Хмельницького та їхні наслідки. 

Образ зусиль українського гетьмана подано в контексті європейської кризи, яка 

безпосередньо зачіпала наріжні інтереси Гетьманщини. Гетьману доводилося 

реагувати як на позитивні, так і не негативні зміни, породжені геополітичними 

зсувами. Здебільшого дослідники увиразнювали той чи той аспект кризи й 

уписували сюди діяльність Б. Хмельницького. Згодом з-під пера Я. Федорука 

з’явилася фундаментальна концептуалізація проблеми місця та ролі України в 

цій кризі з увиразненням реакції Б. Хмельницького. «Повстання Богдана 
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Хмельницького, Переяславська рада 1654 р. і підданство України Московській 

державі, початок війни Олексія Михайловича спершу з Яном Казимиром, а 

згодом і з Карлом Х Густавом, вступ Австрії і Данії у війну – усе це стало тими 

віхами, які визначали розвиток міжнародних відносин у цій частині світу» [374, 

с. 7], – так були означені ключові елементи кризи, які втягнули у свій вир інші 

великі та менші потуги: Францію, Англію, Голландію, Трансильванію, 

Бранденбург, Туреччину, Крим – і які визначили сутність діяльності Чигирина.    

Головний лейтмотив більшості сучасних українських текстів, які стосуються 

1654–1657 рр., полягає у кваліфікації мети Б. Хмельницького як прагнення 

переплавити зростання ваги українського чинника на міжнародній арені після 

утворення переяславсько-московської системи в гарантію збереження 

Гетьманщини та поширення влади гетьмана на всі етнічні українські землі. 

Ключове завдання гетьмана визначається у трьох площинах:  подальша 

легітимація Гетьманщини в колі християнських правителів;  запобігання 

негативним наслідкам впливу появи переяславсько-московської системи 1654 р. 

на конфігурацію відносин з Кримом, Туреччиною та її васалами; формування 

широкої коаліції проти Варшави. 

Проблема подальшої легітимації Гетьманщини бачиться на шляху 

нав’язування гетьманом зовнішніх контактів з легітимними володарями. В. 

Горобець пише про курс Б. Хмельницького  на «утвердження Гетьманату як 

повноправного суб’єкта міжнародних процесів» [85, с. 17]. Т. Чухліб убачає в 

діях Б. Хмельницького бажання вирішити «питання зовнішньополітичної 

легітимації  Українського гетьманату за допомогою політики полівасалітету» 

[403, с. 21]. З ним погодився В. Брехуненко [69, с. 152]. Про те, що гетьман 

одночасно перебував під протекторатом кількох правителів, констатували також 

З. Когут [157, с. 66] та Я. Федорук [373, с. 173–174]. Водночас ключовим 

складником інтерпретацій є наголошення (пряме чи опосередковане) на тому 

факті, що попри всі проблеми, які виникли між Гетьманщиною та Московією, Б. 

Хмельницький не мав наміру формально рвати з царем, розглядаючи протекцію 

царя як одну з ланок системи стримувань і противаг. Б. Хмельницькому вдалося 
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досягти згоди турецького султана на протекторат у 1655 р., довести майже до 

кінця переговори зі Швецією (завершить уже І. Виговський) уклав угоду з 

Трансильванією, мав контакти з Банденбургом, Австрією, Молдовою, Валахією. 

Я. Федорук, однак, спростував можливість прямих контактів Б. Хмельницького з 

О. Кромвелем до чи після Переяслава 1654 р. Детально розібравши проблему цієї 

історіографічної легенди, дослідник дійшов висновку, що «говорити про те, що 

Олівер Кромвель або хто-небудь з керівництва революційної Англії особисто 

листувався з Богданом Хмельницьким, підстав наразі немає, принаймні за 

сучасним станом вивчення джерельних матеріалів» [375, с. 466]. 

Підсумок зусиль Б. Хмельницького в ділянці легітимації Гетьманщини 

найповніше узагальнив Т. Чухліб. Серцевиною його концепції є теза, що 

«самопроголошений правитель гетьманату Б. Хмельницький був визнаний 

європейськими та азіатськими монархами як васальнозалежний володар, який 

мав право на йменування  титулом «Dux», що в межах Центральної та Східної 

Європи  прирівнювався до князівського та графського» [399, с. 529–530]. 

Дослідник додатково обґрунтував думку О. Апанович, що «чужоземні монархи, 

незважаючи на договір 1654 року, трактували Україну як окрему від Москви 

державу, а гетьмана – як самостійного государя» [43, с. 26]. Навівши 

висловлювання шведського короля, бранденбурзького курфюрста, голландського 

посла (більшість з них призначалися для московських вух, що показово), Т. 

Чухліб увиразнив потрактування європейськими правителями Гетьманщини як 

самостійного суб’єкта, а не невід’ємного складника Московії [402, с. 17–17; 403, 

с. 74–76].  

Важливим у цьому сенсі було й спостереження  Я. Федорука стосовно того, 

як у Польщі та Литві бачили сутність державотворчих стратегій Б. 

Хмельницького після Переяслава 1654 р. Використовуючи слова, сказані 

литовським гетьманом Павлом Сапігою московському послові Афанасію 

Нестерову в березні 1657 р., дослідник концептуалізував, що «польсько-

литовські діячі вбачали аналогом державного устрою, що будувався Богданом 

Хмельницьким у його взаєминах з Росією, у такому політичному укладі, який 
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існував між польським королем та курфюрстом Фрідріхом Вільгельмом перед 

підписанням 7 (17) січня 1656 р. шведсько-бранденбурзького договору в 

Кенігсберзі» [374, с. 507].   

Невід’ємною частиною інтерпретацій стратегій Б. Хмельницького, 

спрямованих на легітимацію Гетьманщини, є наголос на територіальних 

прагненнях гетьмана. І переяславсько-московська система, і проблема 

шведського протекторату та стосунків з Трансильванією, і питання про 

Південно-Східну Білорусь та Віленське перемир’я 1656 р. розглядають у тісному 

зв’язку з баченням гетьмана території своєї влади, що відбиває давню українську 

історіографічну традицію, яка тягнеться з другої половини  ХІХ ст. Сучасний 

консенсусний підхід полягає в констатації того, що гетьман клав в основу 

міжнародних альянсів і прагнення зібрати під своєю булавою всі етнічні 

українські землі. Неможливість забезпечити цей інтерес ставили під сумнів 

формалізацію стосунків на папері. Класичними прикладами, які демонструють 

уявлення Б. Хмельницького, є пояснення логіки його концепції шведського 

протекторату та конфліктів з Московією щодо Західної України, Білорусі та 

Віленського перемир’я.   

В. Брехуненко [69, с. 152], В. Горобець [87, с. 89–90],  А. Гурбик [107, с. 

393], В. Смолій, В. Степанков [288, с 533, 572], Т. Чухліб [403, с. 79–80], Я. 

Федорук [374, с. 447–448] убачають головний камінь спотикання в процесі 

оформлення шведського протекторату над Гетьманщиною в тому, що Карл Х 

Густав не погоджувався визнати за гетьманом Волинь та Галичину. В. Горобець 

так само кваліфікував протистояння між Б. Хмельницького та Москвою з 

приводу Південно-Східної Білорусі – як територіально-політичний конфлікт, 

оскільки гетьман мав намір приєднати ці землі до Гетьманщини й робив 

практичні кроки на фактичному та ідеологічному рівнях [86]. Стосунки з 

Трансильванією, військові дії корпусу А. Ждановича на західному напрямі також 

розглядають у тісному зв’язку з територіальним питанням, яке разом з ідеєю 

остаточної перемоги над Річчю Посполитою визначає сутність 

зовнішньополітичних стратегій Чигирина [82; 100; 101; 102; 103; 104; 105]. 
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Зрештою, уявлення Б. Хмельницького про оптимальність кордонів Гетьманщини 

по Віслу та необхідність втілити це на практиці Я. Федорук бачить 

визначальними в опрацюванні гетьманською канцелярією програми дій під час 

переговорів у Вільно 1656 р. [274, с. 443]. 

Власне укладення між Московією та Річчю Посполитою Віленського 

перемир’я 1656 р. однозначно інтерпретують як вершину українсько-

московських суперечностей на зовнішній арені. Безальтернативною є думка, що 

замирення Москви та Варшави суперечило інтересам Б. Хмельницького, а 

формат, у якому велися переговори (особливо потрактування Москвою 

українського посла Р. Гапоненка) не відповідали духові і букві Березневих статей 

[69, с. 158; 288, с. 563–564; 274, с. 501–510; 399, с. 82]. Тривалий час поширеною 

була думка, що Москва у Вільно погодилася на кордон Гетьманщини, який 

відповідав Білоцерківському миру 1651 р. [288, с. 563; 370, с. 854]. Після 

аргументованого спростування російських дослідників Б. Флорі та Д. Іванова 

позиція змінилася [274, с. 490]. Крім того, Я. Федорук, автор найбільш 

докладного на сьогодні дослідження Віленського перемир’я, концептуалізуючи 

його вплив на Б. Хмельницького, наголошував на тому, що той все одно 

намагався «вести гнучку політику стосовно Москви» [274, с. 507].  

Ще один аспект стратегій Б. Хмельницького активно інтерпретувався в 

сучасній українській історіографії – зусилля на кримсько-турецькому напрямку, 

де формування переяславсько-московської системи викликало особливу напругу, 

спровокувавши зближення Криму та Варшави. В. Горобець [87, с. 56] та Я. 

Федорук [368, с. 27] віднесли подальшу долю українсько-татарського союзу до 

центральних питань не тільки для Б. Хмельницького, а й у міжнародних 

відносинах у Східній Європі загалом. Прискіпливо розглянувши проблему, Я. 

Федорук, з яким пізніше погодився і В. Горобець [82, с. 74–77],  акцентував увагу 

на тому, що «факт підданства України Москві не був сприйнятий в ордах 

однозначно… Пропольська політика бахчисарайського двору наштовхнулася на 

опір сильної проукраїнської орієнтації серед ординських мурз» [368, с. 27, 29]. 

Відтінюючи стратегії Б. Хмельницького на нівеляцію курсу Варшави на 
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військовий союз із Кримом, Я. Федорук відзначив швидку реакцію Чигирина на 

зміну обставин та щільно прив’язав ініціативу гетьмана щодо набуття турецького 

протекторату прагненням через Туреччину розірвати польсько-татарський союз 

та вирішити на свою користь молдовську проблему [368, с. 218]. У схожому 

стилі  інтерпретував політику Б. Хмельницького на кримсько-турецькому 

напрямі В. Горобець [82, с. 87–177]. Зусилля Б. Хмельницького подають як 

прагнення «впровадити біполярну модель зовнішньополітичної орієнтації 

Гетьманату: налагодити союзницькі стосунки з Кримом і водночас зберегти 

протекцію московського царя» [87, с. 80].  

Зрештою, у сучасних поясненнях стратегій Б. Хмельницького знайшлося 

місце і для польського складника. При цьому загальна тенденція прямує в бік 

заперечення затятості й непримиренності гетьмана, що вигідно відрізняє сучасні 

підходи від радянського зразка. Міцно утвердилася опція, що для гетьмана, 

попри курс на формування широкої антипольської коаліції, не було проблемою 

замиритися з Варшавою, але лише на умовах визнання Гетьманщини в етнічних 

українських кордонах. В. Смолій та В. Степанков увиразнили це, пишучи про 

переговори Б. Хмельницького з посланцем Яна Казимира під час Потопу, восени 

1655 р. [288, с. 534]. Такої ж думки дотримується і Н. Яковенко [414, с. 368]. Я. 

Федорук звернув увагу, що спроби українсько-польського порозуміння були 

відразу після Переяславської ради 1654 р., і вимога з українського боку знову 

стосувалася територіального питання [368, с. 21–23]. Аналогічний підхід 

використав Б. Хмельницький і під час Віленських переговорів 1656 р. [374, с. 

443]. Крім того, була висловлена теза, що переговори з волинським каштеляном 

С.  Беньовським, які виллються в Гадяцьку унію 1658 року, розпочалися ще за Б. 

Хмельницького [69, с. 159, 168; 88, с. 85; 414, с. 373].  

*** 

 Невід’ємним складником сучасного образу Б. Хмельницького в українській 

історіографії є інтерпретація візії гетьмана про територію та обсяг його влади. 

Порівняно з польськими та російськими істориками, саме українські приділяють 

цій проблемі особливу увагу й відзначилися низкою концептуальних 
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спостережень, які вплинули й на пояснення, що робилися в Польщі та Росії. 

Знову ж таки із заявлених питань в Україні спостерігаємо принциповий 

консенсус, який заходить своїми коріннями в давню українську історіографічну 

традицію.  

Щодо уявлень Б. Хмельницького про оптимальні територіальні межі 

Гетьманщини, то вони однозначні: базовий сценарій передбачав поширення 

влади гетьмана на всі етнічні українські землі по Віслу, про що було відкрито 

заявлено в лютому 1649 р. в Переяславі посольству А. Киселя [69, с. 83; 161, с. 

50, 53; 243, с. 78–79; 285, с. 73; 414, с. 329]. В. Смолій та В. Степанков 

запропонували схему, з якою потім погодився З. Когут, а також, судячи з 

висловлювань щодо територіального питання, не заперечували й інші 

дослідники, що гетьман мав дві програми: максималістську та помірковану. 

Перша передбачала Гетьманщину в етнічних кордонах, друга – козацьку 

територію по обидва боки Дніпра [285, с. 73]. При цьому Я. Федорук заперечив 

думку, що після Зборова 1649 р. Б. Хмельницький відклав до кращих часів ідею 

Гетьманщини в етнічних українських кордонах [480, с. 153]. Водночас 

неодноразово наголошувалося, що гетьман претендував на включення до складу 

своєї держави і Південно-Східної Білорусі [69, с. 83; 86, с. 199; 161, с. 56; 245, с. 

276]. 

Важливим складником інтерпретацій став пошук джерел поглядів Б. 

Хмельницького на територіальне питання. З. Когут відзначав зв’язок уявлень Б. 

Хмельницького про кордони Гетьманщини з концепціями про територіальний 

вимір Русі, сформованими в шляхетському середовищі [161, с. 51–52]. При 

цьому дослідник уважав, що «претензії козаків на південь Білорусії базувалися 

не на засадах «руського проекту», але на праві Війська Запорозького володіти 

всіма землями, які воно здобуло «силою меча» [161, с. 56]. С. Плохій прив’язував 

територіальний сегмент світогляду Б. Хмельницького до того, яким був для 

нього територіальний вимір «православного руського народу», концепції, 

перейнятої в руської шляхти. У цьому зв’язку претензії на Південно-Східну 

Білорусь виводяться з того, що гетьман уважав частиною «руського народу» все 
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православне населення Великого князівства Литовського» [245, с. 276]. Ця думка 

безпосередньо вплинула на інтерпретації білоруської проблеми Т. Таїровою-

Яковлєвою [352, с. 185–186]. 

З’явилися й концепції, які розширювали це ідейне підґрунтя. Ще в 1998 р. В. 

Горобець відзначив територіальний інтерес Б. Хмельницького до Білорусі дією 

кількох чинників: «спільні витоки української та білоруської історії (що йшли з 

княжих часів Київської Русі), одновірність та навіть належність до однієї 

митрополії – Київської, а також реагуючи на прагнення поспольства та частини 

шляхти прилучитися до Української держави – Війська Запорозького» [86, с. 10]. 

Пізніше дослідник ключовим чинником уже вважає наявність у світогляді Б. 

Хмельницького переконань, що Гетьманщина є спадкоємицею Київської 

Русі:«Адже політична програма українського керівництва в її 

найоптимістичнішому варіанті передбачала утвердження Української 

гетьманської держави як спадкоємиці княжої Київської Русі. А це означало й 

володіння землями, розташованими на північ від Прип’яті, де проживало 

православне руське населення» [87, с. 97]. 

Подібну позицію обстоює і В. Брехуненко, зауважуючи, слідом за В. 

Горобцем, що в рамках концепції Гетьманщина – репрезентант усієї Русі, Б. 

Хмельницький, розглядав державу в тих межах, у яких володіли «благочестиві 

князі», про що вперше вів мову з московським послом В. Унковським у квітні 

1649 р. [69, с. 83]. Таку формулу обидва дослідники видають за претензії Б. 

Хмельницького у 1649 р. вже й на білоруські землі [86, с. 10].  Конфлікт з 

Московією за Південно-Східну Білорусь, який виник після формування 

переяславсько-московської системи, відображав означені територіальні уявлення 

еліти Гетьманщини. Крім того, В. Брехуненко у рамках своє концепції, яка 

проголошувала, що в ідейному плані більшість складників політичної програми 

Б. Хмельницького та його оточення базувалася на уявленнях попередніх 

поколінь старшини, відзначав спадкоємність і територіального складника: 

«Позиція гетьмана та старшини відбивала давні – щонайменше з початку XVII 

ст. – уявлення козаків про те, що козацький край мусить охоплювати більшість 
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етнічних українських земель» [69, с. 83]. Територіально це від Могилева до гирла 

Дніпра, як писав 1602 р. гетьман Іван Куцкович. А П. Сагайдачний опікувався 

долею православ’я на теренах до Красностава і Вільно [69, с. 84]. 

 Подібно до територіальної візії Б. Хмельницького, його бачення 

компетенції гетьманської влади також належить до консенсусних тем у сучасній 

українській історіографії. На тлі подання того, що Б. Хмельницький 

використовував концепції божественного права правителя та здійснював 

комплекс заходів, покликаних легітимізувати гетьмана в колі християнських 

володарів, безальтернативною виявилися дві фундаментальні тези: гетьман 

прагнув абсолютизації влади, тобто «самодержавства руського», а також, що 

мета гетьмана полягала в утворенні спадкового гетьманату. Обидві тези 

відроджували українську історіографічну традицію, започатковану В. 

Липинським, яка спричинила свого часу появу послідовників та критиків цієї 

теорії про монархізм та династичні плани Б. Хмельницького [367, с.228–231]. 

Нині ж ці тези стали черговим пунктом зближення інтерпретаційних підходів 

українських та польських істориків, а також модернізаторського крила російської 

історіографії. А, приміром, В. Степанков, пишучи про монархізм Б. 

Хмельницького, безпосередньо бере на озброєння фразу В. Липинського: 

«Протягом першої половини 1649 р. виразно окреслився прояв самодержавних, 

монархічних устремлінь Б. Хмельницького» [314, с. 82].  

Концептуалізовано питання витоків такого курсу гетьмана. Відправним 

пунктом орієнтованої на систему влади політичної програми Б. Хмельницького 

визначають проникнення в козацьке середовище ідей монархізму, яке відбулося 

на основі формуванні культу короля та протиставлення прокозацький король – 

антикозацька магнатерія [243, с. 271–272]. Простежено алгоритми посилення 

влади гетьмана, який добре вписувався в європейські практики. Як підсумовував 

С. Плохій, «шлях від військового провідника, ватажка військових експедицій, до 

володаря окупованих територій, чия влада була спочатку обмежена інститутами 

військової демократії, але згодом набувала майже абсолютного характеру, був 

шляхом Богдана Хмельницького» [243, с. 273]. При цьому гетьманська влада 
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«намагалася подолати очевидні вади польської моделі з її слабкою та часто 

неефективною королівською владою», а гетьман «орієнтувався на взірець 

Москви та Стамбула, де на той час склався інститут необмеженої, абсолютної 

влади монарха» [243, с. 283]. 

Образ посилення гетьманської влади містить ідеологічний та практичний 

складники. До першого належать інструменти легалізації влади над усім 

суспільством, спроби вивести її від Бога, апелювати до права завоювання, про що 

вже йшлося. І в цьому сучасні дослідники, без сумніву, зробили  важливий 

концептуальний крок уперед. До другого – заходи, спрямовані на зменшення 

ролі загальної та старшинської рад, набуття судових повноважень, а також 

унезалежнення гетьмана від волі старшини [291, с. 50–58]. Тут було головно 

реанімовано фактологічний та інтерпретаційний доробок попередників, зокрема 

І. Крип’якевича, який системно простежував відповідні заходи гетьмана [177, с. 

65–81]. Без принципових уточнень ці напрацювання було перенесено до 

сучасного бачення проблеми. Зокрема, історики зійшлися на тому, що Б. 

Хмельницький зосередив у своїх руках найбільший обсяг влади порівняно з 

іншими гетьманами і що його влада, як нещодавно зауважив В. Горобець, 

«наближалася до необмеженої, еволюціонуючи в бік становлення монархічної 

форми правління» [90, с. 187]. В іншому місці дослідник порівняв політичний 

режим, який вдалося встановити Б. Хмельницькому, із цезаризмом: 

«Авторитарний режим у формі цезаризму, тобто такого способу правління, за 

якого при формальному збереженні республіканського устрою керівництво всіма 

владними інституціями зосереджується в руках однієї особи, встановився у 

гетьманство Богдана Хмельницького» [89, с. 13]. При цьому в історіографії часто 

цитують вислови сучасників про зростання повноти влади гетьмана. Крім того, 

В. Смолій та В. Степанков увели до історіографічного обігу таку характеристику 

влади гетьмана як управлінська ефективність. На їхню думку, «завдячуючи 

успіхам у боротьбі проти Польщі, а також персональним якостям Б. 

Хмельницького, у роки його гетьманування влада, спираючись на широку 
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підтримку населення, досягла найвищого рівня ефективності, що не залишилося 

поза увагою сучасників» [291, с. 49].  

 Інший складник владних та легітимаційних стратегій гетьмана – курс на 

спадковий гетьманат – також став традиційним елементом образу політичних 

концепцій Б. Хмельницького. У руслі проблематики обговорюють питання про 

династичний проект у Молдові, смерть Тимоша, яка перекреслила молдовські 

плани, протягнення гетьманом виборів сина Юрія [69, с. 95–96; 243, с. 85; 399, с. 

53–54]. Консенсус тут вийшов за рамки української історіографії й поширився на 

більшість польських та російських дослідників, які висловлювалися з цього 

приводу. 

*** 

На відміну від уявлень про прерогативи й територію влади гетьмана, 

соціальні стратегії Б. Хмельницького не викликали подібних однотипних 

інтерпретацій. Зокрема, виникла досить гостра дискусія про ставлення гетьмана, 

його оточення й козацтва взагалі до селян та міщан. Н. Яковенко закидала В. 

Смолію та В. Степанкову надмірну ідеалізацію стосунків між козаками й 

селянами, які «по-братерськи об’єдналися у всенародній війні», нерозуміння 

«фундаментальних засад ментальності збройного люду», зауважуючи, що 

«козаків і селян розмежовував вічний, немов увесь тогочасний світ, поділ 

суспільства на «людей війни» і «людей праці» [408, с. 70–71, 73–74]. Зі свого 

боку В. Степанков звинувачував опонентку в однобічній вибірковості, коли 

соціальний аспект покриває всі інші, адже «соціальна боротьба надзвичайно 

тісно перепліталася з національно-визвольною та релігійною і, при усій її 

важливості, усе ж таки не вона відігравала провідну й вирішальну роль і не вона 

визначала сутність повстання, яке стрімко поширювалося в Україні, охоплюючи 

все нові й нові регіони» [316, с. 400]. На думку дослідника, тенденційність Н. 

Яковенко проявилася й у спробі абсолютизувати руйнації, убивства, погроми 

тощо, цей неодмінний супутник будь-якої війни. Ці явища не можуть служити 

індикатором ставлення козаків до всього некозацького населення як до «чужих». 

Зрештою, козацтво було соціальним ідеалом для селян, які масово 
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покозачувалися [316, с. 393–394]. Наявність стихійного процесу покозачення 

визнавала і Н. Яковенко [408, с. 69]. 

Як часто в таких випадках буває, дискусія привела до того, що головним 

трендом стала зваженість у розставлянні акцентів. Провідне місце в сучасному 

дискурсі посідає теза про те, що Б. Хмельницький балансував між необхідністю 

забезпечити масову підтримку війни селянами та інтересами шляхти й козацької 

старшини, а наявність значної кількості покозачених низів, охлократично 

налаштованих, стала головною соціальною загрозою для стабільності в державі. 

Б. Хмельницький неодноразово зіштовхувався із цим, будучи змушений 

придушувати то повстання Худолія на Січі, то бунти полковників, що спиралися 

на низи. «Вітряність» низів стала одним із чинників курсу гетьмана на ліквідацію 

інституту загальних рад [243, с. 274–276]. Без ідилії, культивованої в радянські 

часи, інтерпретують стратегії Б. Хмельницького стосовно Запорожжя. Уже на 

початку 1990-х рр. з’явилася опція, яка відсилала до концептуалізацій В. 

Липинського [187, с. 82–86]. М. Сигидин зауважував, що Б. Хмельницький 

«змушений був зайняти жорстку політику щодо Запорозької Січі, убачаючи в ній 

реальну опозицію державній владі» [272, с. 30]. Надалі така тональність 

інтерпретацій була збережена [69, с. 112].  

З окресленими тезами погоджуються і В. Смолій та В. Степанков. 

Наприклад, 2009 р. в розділі «Засади соціальної політики гетьманського уряду» 

дослідники зазначали, що «Б. Хмельницький від самого початку Національно-

визвольної війни обрав гнучку та виважену лінію соціальної політики», 

«піднімаючи селян на боротьбу, Б. Хмельницький мало переймався їхніми 

соціальними інтересами, які в принципі були для нього чужими, а отже 

розглядав їх не як рівноправного партнера, а лише як підпору козацтва», Б. 

Хмельницький, починаючи з березня 1650 р., послідовніше й наполегливіше 

проводить курс на відмежування селянства від козацтва й відновлення його 

«підданського становища» [287, с. 182–183, 187].  

Помітним сюжетом є пояснення стратегій Б. Хмельницького щодо шляхти. 

Загалом сучасні інтерпретації розвиваються в річищі, проторованому В. 
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Липинським. Відправним пунктом є визнання того, що в середині XVII ст. в 

період Національно-визвольної війни у створеній державі українське суспільство 

переживало процес зміни еліт. Козацтво стало ядром нової еліти, увібравши в 

себе частину покозаченої шляхти. Згодом з’явилася думка, що це «найтяжчий з 

усіх можливих іспитів» і що такого велетенського навантаження не несла на собі 

жодна знакова революційна буря, яких у ранньомодерній Європі не бракувало», 

однак нова українська еліта «виявилася готовою  до формулювання стратегічних 

загальноукраїнських завдань» [69, с. 481–483]. Н. Яковенко особливо 

наголошувала на розчиненні шляхти в козацтві. І це стало одним із важливих 

аргументів дослідниці на користь того, що «війна спалахнула як генеральна 

битва за козацькі інтереси і, відповідно, скінчилася тріумфом козацького стану» 

[405, с. 27].  

Констатують декілька хвиль навернення шляхти до Війська Запорозького, 

унаслідок чого до козацьких лав влилося до 6 тис. шляхтичів [418, с. 99]. Б. 

Хмельницького консенсусно характеризують як гетьмана, який добре розумів 

важливість залучення шляхти як з погляду легітимації війни та появи 

Гетьманщини, так і для безпосереднього державного будівництва, а тому вживав 

заходів щодо навернення їх якомога більше на свій бік [69, с. 481–483; 243, с. 

236-237; 287, с. 232–233]. Реанімовано спостереження В. Липинського, що 

гетьман навіть розглядав можливість передати булаву Адамові Киселю, оскільки 

той був би абсолютно легітимним правителем [69, с. 90]. В. Смолій та В. 

Степанков включили до своїх концептуалізацій  тезу, що Б. Хмельницький 

особливі надії покладав на князя Я. Вишневецького [288, с. 128]. Маневруючи 

між шляхтою і черню, гетьман уважав ключовою для себе прихильність шляхти, 

створюючи їй можливості для стрімкого кар’єрного зростання в новій державі. 

Наслідком усього цього став відзначений Н. Яковенко факт, що «станом на 1649 

рік шляхта обіймала у Війську Запорозькому більшість полковницьких урядів і 

практично стовідсотково – штат гетьманської канцелярії» [418, с. 387]. За 

підрахунками В. Кривошеї, реєстр 1649 р. подає в Білоцерківському полку 18,2% 

колишніх шляхтичів [175, с. 76]. 
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Важливі концептуальні тези належать Н. Яковенко стосовно мотивів появи 

шляхти в козацькому таборі та поведінкових стратегій. Як зауважувала 

дослідниця, «більшість із них перейшла на бік повстанців відразу після перших 

перемог, керуючись почуттям «руської солідарності», яке в переломну мить 

виявилося дужчим за лояльність до Речі Посполитої» [414, с. 361]. Правда 

пізніше дослідниця пом’якшила свою позицію. Визнавши занадто спрощеними 

позиції В. Липинського, який потрактовував переходи шляхтичів як 

«національно усвідомлений акт». Н. Яковенко зауважує, що «як покозачення, так 

і вихід із козацького війська або чергове до нього повернення були не конче 

справою «національного вибору» [418, с. 386]. Друга хвиля покозачення, яка 

спостерігається в 1649–1650 рр., торкнулася тих, хто сподівався, що з допомогою 

Корони все вдасться відіграти назад, але, розчарувавшись, перейшли Рубікон 

[414, с. 362].  При цьому саме шляхта, яка опинилася в таборі Б. Хмельницького, 

була найпослідовнішим прибічником війни до повної перемоги над Варшавою. Її 

стратегії в часи Б. Хмельницького дослідниця окреслює як «фанатичну 

антипольську затятість, готовність боротися до кінця, загинути або перемогти» 

[414, с. 364].    

Однак загалом більшість шляхти, особливо з верхніх прошарків, опинилася 

по інший бік барикад, і це безальтернативно оцінюють як найтрагічніший 

суспільний розкол, який неймовірно обтяжив становлення та легітимацію 

Гетьманщини й заклав сценарій розмивання її суверенітету. Це нині цілком 

перегукується з тенденцією, яка з’явилася в польській історіографії, відповідно 

до якої Я. Домбровський, беручи до уваги кращу освіченість і політичний досвід 

польської шляхти, схильний визнати за нею більшу провину за те, що не вдалося 

порозумітися з козаками [195, с. 63]. «Станова шляхетська свідомість, – 

зауважував, наприклад, В. Брехуненко, – заблокувала можливість реального 

компромісу з козаками, на який був готовий Б. Хмельницький і який полягав у 

тому, щоб шляхта очолила започатковану козаками справу, але визнала за 

козацтвом право належати на рівні з нею до еліти в новій Україні» [69, с. 101].    
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2.4 Історична роль 

 

Фінальним акордом сучасного образу Б. Хмельницького в українській 

історіографії, безперечно, є загальна оцінка його історичної ролі. І вона тісно 

корелюється з тканиною інтерпретацій політичних концепцій гетьмана. Ключова 

ознака тут також полягає у відмові від ключового радянського канону – 

уславлення гетьмана  як рушія «возз’єднання України з Росією», що створило 

підґрунтя для зближення підходів українських та польських істориків і водночас 

розвело по різних дослідницьких нішах сучасну українську історіографію та 

основну частину російських істориків: ті лише модифікували «возз’єднавчу» 

концепцію відповідно до сучасних наукових та ідеологічних реалій. Використати 

опцію в Україні й возвеличити Б. Хмельницького як промоутера «возз’єднання» 

не наважився навіть автор просякнутого російськоцентризмом тексту про 

середину XVII ст. з «Нарисів історії України» за редакцією П. Толочка.  

З іншого боку, повисли в повітрі спроби применшити історичну роль Б. 

Хмельницького шляхом педалювання на деяких його особистісних рисах та 

військових і політичних прорахунках, темних аспектах Національно-визвольної 

війни (жертви, руйнації, насилля, знелюднення деяких регіонів тощо). 

Наприклад, на науково-популярному фланзі залишилися без сподіваного 

резонансу ввібрані в монографічні шати зусилля С. Горошка, який прагнув 

методами, добре відомими з польської історіографії ХІХ – початку ХХ ст., будь-

що подати Б. Хмельницького як недалеку людину, яким рухали лише мотиви 

помсти та алкогольні випари, і «лише фіміам, яким обкурив його єрусалимський 

патріарх, пробудив у розумі й серці Богдана думки і чуття трохи вищого 

ґатунку» [91, с. 49]. У вартісних концептуалізаціях, попри гострі дискусії, негація 

Б. Хмельницького не прижилася, та й серйозних спроб упровадити її на 

концептуальному рівні зроблено не було. Зокрема, Н. Яковенко, незважаючи на  

обстоювання концепції громадянської війни, що після Берестечка 1651 р. 

переросла в українсько-польську збройну боротьбу, надає пріоритетного 

значення жертвам війни та вояцькій солідарності, усе одно оцінює постать Б. 
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Хмельницького як генія і подає як підтвердження істинності таких оцінних 

міркувань захопливу цитату із Самійла Величка [406, с. 69; 414, с. 314, 369]. 

Своєрідною точкою неповернення можна вважати думку Ф. Сисина, однаково 

шанованого в різних колах дослідників доби Б. Хмельницького як першорядного 

концептуаліста: «Вважати Хмельниччину негативним явищем – означає 

відкидати центральну подію української історії, яку за її значенням можна 

порівняти з Хрещенням 988 р. або національним відродженням початку ХІХ ст.» 

[273, с. 75]. 

Без сумніву, домінантним у сучасній українській історіографії є підхід до 

оцінювання історичної ролі гетьмана крізь призму впливу його діяльності 

щонайперше на українську історію. Інші аспекти відіграють хоча й важливу, але 

підпорядковану роль. Це все перегукується з ключовою тенденцією, яка 

намітилася в польській історіографії та в модернізаторському крилі російської. У 

глобальному плані вирізняється інтерпретація Ф. Сисина: «Сучасних українців 

утворили дві великі події. Берестейська унія дала поштовх до полеміки в 

релігійному житті, яка стала стимулом для українців, щоб осягнути й визначити 

себе. Повстання під проводом Б. Хмельницького змусило зробити вибір і дати 

відповідь на політичні та соціальні виклики часу» [273, с. 75]. В. Смолій та В. 

Степанков висновкували в такий спосіб: «Діяльність Богдана Хмельницького не 

піддається однозначній оцінці. Безперечно, він був однією з найвизначніших 

постатей в українській історії: відбиваючи загальнонаціональні інтереси, зробив 

справжній прорив у виведенні України на магістралі європейського політичного 

життя» [288, с. 607]. Якщо Н. Яковенко в рамках своєї інтерпретації історичних 

заслуг Б. Хмельницького цитує С. Величка, то Ю. Мицик – суголосні рядки з 

«Історії Русів», де мовиться про те, що «таких людей Провидіння Боже віками 

тільки породжує в людстві для особливих Його намірів і призначень» [218, с. 

110]. 

Такі генеральні інтерпретації вибудували дві площини оцінки історичної 

ролі Б. Хмельницького: вплив на подальше формування української нації;  

фундаментальні зміни в Україні в політичному устрої, соціальній структурі, 
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системі контролю над власністю, уявленнях про суспільний лад тощо. У першій 

площині найповніше виписав наслідки діяльності гетьмана власне сам Ф. Сисин, 

зауваживши принципові зміни, які принесла доба Б. Хмельницького  в процес 

«національного будівництва». Вона зупинила «процес спольщення, ерозії та 

дезінтеграції руської культури в Речі Посполитій», посилила самоусвідомлення 

своєї відмінності від сусідів, прискорила відокремлення українців від білорусів, 

визначально вплинула на еволюцію самоназви українського світу  («терміни 

«козацький», «руський», «український» стали майже синонімами»; «зробила 

слово «козацький» загальним прикметником для визначення національних і 

політичних явищ в Україні») [273, с. 70–75]. 

Беззаперечним інтерпретаційним пріоритетом є визнання державотворчих 

заслуг Б. Хмельницького. Створення / відновлення української держави 

безальтернативно відносять до найбільших і найвпливовіших історичних заслуг 

гетьмана, які мала не тільки визначальне значення для України, а й величезний 

міжнародний резонанс. На тому, що саме поява дітища Б. Хмельницького – 

Гетьманщини – стало джерелом найбільшого впливу діяльності гетьмана, 

зійшлися представники різних таборів. П. Толочко відзначав, що перше місце в 

когорті видатних українців XVI–XVII ст. належить Б. Хмельницькому саме як 

«видатному гетьманові, творцеві Української держави», а порівняно з О. 

Кромвелем завдання в гетьмана було складніше, адже «на плечі Богдана ліг тягар 

незмірно більший. У Кромвеля була держава, Богдану її треба було створити» 

[359, с. 147–148]. Н. Яковенко зауважувала, що «держава, яку створив Богдан 

Хмельницький, зуміла проіснувати (хоч і втрачаючи крок за роком елементи 

своєї суверенності) майже півтора століття, і це достатньо засвідчує її 

життєздатність» [414, с. 357]. В аналогічному ключі висловилися В. Смолій та В. 

Степанков, конкретизувавши «життєздатність» у напрямі здатності українського 

світу до самодостатності: «І хоча трагічний збіг цілого комплексу причин і 

факторів як зовнішнього, так і внутрішнього характеру й зумовив занепад 

вивершеної Б. Хмельницьким державної будови, уже той факт, що Українська 

держава проіснувала понад сто років виявився переконливим свідченням того, 
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що український народ здатний жити повнокровним самостійним політичним 

життям, а здобутий у XVII–XVIII ст. досвід державного будівництва слугує 

цінним джерелом збагачення національного державотворення» [289, с. 354]. 

При цьому В. Смолій та В. Степанков особливо виділяли те, що Б. 

Хмельницькому «належить честь формулювання основоположних принципів 

української державної ідеї» [288, с. 606]. Їхній образ величі гетьмана 

сфокусований на державотворчих зусиллях гетьмана: «Б. Хмельницький був 

однією з найвидатніших постатей в українській історії – відбиваючи 

загальнонаціональні інтереси, зробив справжній прорив у формуванні 

внутрішньої політики, згуртував у єдиний повстанський табір найрізноманітніші 

суспільні сили, організував і повів їх на виборення незалежності України, 

збагатив її політичну культуру виробленням засадничих принципів державної 

ідеї, стояв біля джерел створення й утвердження Української держави» [288, с. 

606].  

В. Брехуненко основну увагу звертає на  те, що Б. Хмельницький та його 

оточення інтелектуально виявилися гідними викликам часу, які постали перед 

українським світом. Ці виклики в дусі Ф. Сисина, який писав про неминучу 

ерозію руської ідентичності в Короні, якби не Хмельниччина [273, с. 69], 

бачаться в тому, щоб відновити власну державність чи зійти з історичної арени. 

Створивши державу, гетьман зумів досягти її легітимації в колі християнських 

правителів, що «ліквідувало те руйнівне викривлення, якому не змогла запобігти 

традиційна українська еліта в XVI ст. під час входження «держав руських у 

Корону» і відновити суб’єктність українського світу з власним правителем на 

чолі». І це визнають найбільшою заслугою гетьмана, адже бекграунд і його, і 

соратників не давав підстав сподіватися, що вони будуть здатні в надзвичайно 

складній геополітичній ситуації та в умовах вимушеної зміни еліт в Україні 

вийти на такі обрії: «Уже перші кроки Богдана Хмельницького та його оточення 

свідчать, що верхівка повстанців, не маючи попереднього досвіду та 

репрезентаційної традиції, продемонструвала такий інтелектуальний рівень, 

якого від неї ніхто не очікував. Ця верхівка виявилася готовою до формулювання 
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стратегічних загальноукраїнських завдань, які розуміла однозначно: відновлення 

самодостатності українського світу з одержавленою структурою, увінчаною 

власним правителем, повноцінною і відповідною часові ідеологічною 

легітимацією» [69, с. 482]. 

Безальтернативним є міркування, що наслідки української Національно-

визвольної війни та державотворення Б. Хмельницького зламали геополітичну 

рівновагу в Центрально-Східній Європі, стали потужним чинником 

східноєвропейської кризи та формування нового москвоцентричного розкладу 

сил у регіоні. «Повстання Богдана Хмельницького, Переяславська рада 1654 р. і 

підданство України Московській державі, початок війни Олексія Михайловича 

спершу з Яном Казимиром, а згодом і з Карлом Х Густавом, шведське, а пізніше 

й семигородське вторгнення до Речі Посполитої, вступ Австрії і Данії у війну – 

усе це стало тими основними віхами, які визначали розвиток міжнародних 

відносин того часу в цій частині світу» [374, с. 7], – узагальнював   Я. Федорук. 

В. Горобець, ставлячи Національно-визвольну війну (у його версії Українську 

національну революцію) «в один ряд з найбільш значущими подіями 

європейської історії пізнього середньовіччя – рубежу нового часу», відзначав 

«незаперечний її вплив і на трансформацію геополітичної обстановки в 

Центрально- та Східноєвропейському регіонах, найбільш очевидним наслідком 

якої стало послаблення позицій Речі Посполитої та піднесення натомість ролі 

Російської держави» [86, с. 3, 9]. У схожому стилі концептуалізував В. 

Брехуненко: «…Від Речі Посполитої відкололася потуга, яка раніше 

забезпечувала їй міць супроти Московії. Військо Запорозьке, навпаки, підсилило 

давнього стратегічного суперника за гегемонію в Східній Європі, зробивши 

неминучою нову війну з ним. Це викликало ефект доміно, спровокувавши в 

Європі справжню політичну кризу» [69, с. 148–149]. Про величезний 

міжнародний резонанс пошуку Б. Хмельницьким союзників та протекторів писав 

Т. Чухліб [399, с. 53–86]. 

Ще одним важливим складником оцінки постаті Б. Хмельницького стало 

консенсусне визнання фундаментальності його впливу на політичні концепції 
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подальших гетьманів та розвиток різних галузей Гетьманщини загалом. Теза, що 

підвалини, закладені Б. Хмельницьким в обох площинах, надовго пережили його, 

стала рівнодією не тільки для українських істориків, а й для польських та 

російських (про це детальніше пишеться нижче). Але в Україні в рамках спільної 

оболонки спостерігаються інтерпретаційні відмінності.  

Ф. Сисин у 1990-х рр. обмежив безпосередній вплив спадщини Б. 

Хмельницького кінцем XVII ст. «Ціле десятиліття в усій Україні, а в 

Лівобережній Україні – до кінця століття, – зауважував дослідник, – 

Хмельниччина визначала основні тенденції в політиці, суспільстві, економіці та 

культурі» [275, с. 577]. Натомість пізніше почала домінувати концепція про 

більш віддалені впливи, особливо в інтелектуальній сфері. С. Плохій, наприклад, 

аргументовано показав, що в першій третині XVIII ст. культ Б. Хмельницького 

як справжнього патріота «матері-України» набрав у Гетьманщині нової сили 

[558, с. 49–54]. В. Кравченко простежив особливості цього культу в козацькій 

версії українського історичного міфу в 1760-х рр., [169, с. 24–247] що свідчило 

про ідеологічну спадкоємність думання українських еліт. В. Брехуненко 

доводить, що аж до ліквідації Гетьманщини козацька старшина за взірець мала 

рівень суверенітету доби Б. Хмельницького [69, с. 387–389]. Хрестоматійною 

стала теза, що Березневі статті 1654 р. становили основу змагань старшини за 

збереження окремішності й суб’єктності Гетьманщини.  

Особливу увагу звертають на простеження перегуків між політичними 

концепціями Б. Хмельницького та наступних гетьманів. Сучасну інтерпретаційну 

ситуацію наповнюють дослідження та концептуалізації цього питання, що 

вигідно відрізняє українську історіографію від польської та російської, де 

здебільшого знаходимо лише концептуальні положення. Головний рефрен 

полягає в наголошенні на тому факті, що джерелом політичних програм 

українських гетьманів постає ідейна спадщина Б. Хмельницького, а козацька 

старшина, особливо другої половини XVII cт., постійно апелювала до часів та 

ідей Б. Хмельницького. Отже, була відновлена давня українська інтелектуальна 

традиція, що сягає своїм корінням ще праць М. Костомарова, який констатував 
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прямі перегуки між політичними концепціями П. Дорошенка, Б. Хмельницького 

та І. Виговського [165, с. 271]. І водночас це стало суголосним тенденції в 

польській історіографії, де під впливом насамперед запізнілої появи монографії 

Я. Пердені [557, с. 466] розпочалося простеження взаємозв’язку між програмами 

Б. Хмельницького і П. Дорошенка, а К. Лоссон пізніше шукала паралелі між 

поглядами Б. Хмельницького та П. Орлика [520, с. 31]. 

 Передовсім сучасні українські історики наголошують на далекосяжності 

ідей посилення гетьманської влади, спадкового гетьманату та збирання під 

гетьманською булавою всіх етнічних українських земель, які простежуються 

мало не у всіх українських гетьманів аж до К. Розумовського включно [69, с. 84–

85, 96, 385–388, 484; 161, с. 55–56; 287, с. 386]. Подібні перегуки спостерігаємо 

під час інтерпретацій ідейної спадщини та діяльності гетьманів, починаючи від 

Івана Виговського. В. Степанков та В. Смолій відзначають спадкоємність в 

організації розвідки Б. Хмельницького та П. Дорошенка, а також найманого 

війська [290, с. 98, 305]. Про те, що саме Б. Хмельницький стояв біля джерел 

цього війська, яке зазнало розквіту при І. Мазепі,  зазначав О. Сокирко [292, с. 

34]. 

Ще одним фундаментальним компонентом стала безперервність від Б. 

Хмельницького оперування елітою концепції поліпідлеглості Гетьманщини, 

тісно пов’язана з ідеєю самодостатності держави та тяглості української історії. 

Підсумовуючи своє спеціальне дослідження проблеми утвердження 

Гетьманщини на міжнародній арені, Т. Чухліб відзначав: «Українські правителі, 

починаючи від Богдана Хмельницького й закінчуючи Іваном Мазепою та 

Пилипом Орликом, зважаючи на військове та дипломатичне  суперництво між 

сильнішими сусідами – Річчю Посполитої, Московським царством, Османською 

імперією та Шведським королівством, були вимушені проводити політику 

лавірування між ними, переходити з одного боку на інший, відмовлятися від 

одного протектора-сюзерена на користь іншого. Тим самим забезпечувалося 

міжнародно-правове визнання гетьманської влади. Інколи гетьмани визнавали 

залежність від кількох монархів одночасно, заради того, аби зберегти підвладні 
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їм території та народ від інкорпорації до могутніших «великих держав», які 

оточували Україну» [403, с. 21].  

Подібна інтерпретація спадкоємності між практиками Б. Хмельницького й 

підходами наступних гетьманів типова в сучасній українській історіографії, 

особливо коли йдеться про проблему Гадяцької унії 1658 р. та політики П. 

Дорошенка (надто ідеї турецького протекторату). В обох випадках здебільшого 

наголошують на тому, що І. Виговський та П. Дорошенко йшли слідами Б. 

Хмельницького [82, с. 181–182;88, с. 85–88; 213, с. 20–21; 290, с. 169; 399, с. 137; 

414, с. 373]. У потрактуванні питання щодо Гадяцької унії 1658 р. винятком з-

поміж науковців є хіба що тільки В. Смолій та В. Степанков, які вважають, що 

ідея унії суперечила політичним концепціям Б. Хмельницького, бо була 

«поверненням до ягеллонської ідеї федералізму» і  «відбувся істотний перегляд 

основних положень державної ідеї 1649 р., зокрема відмова від реалізації її 

найголовніших принципів – незалежності й соборності» [287, с. 309–310]. 

 Прикметною ознакою збалансованості образу історичної ролі Б. 

Хмельницького є наявність сюжетів про військові й політичні прорахунки 

гетьмана. Найбільше їх в інтерпретаціях В. Смолія та В. Степанкова. Головними 

з них, які мали фундаментальний вплив, уважається відступ восени 1648 р. із 

території Західної України та втягування 1653 р. в молдовські справи, що 

діаметрально розходиться з інтерпретаціями польських істориків. Причину 

першої вбачають у тому, що «тоді ні гетьман, ні переважна більшість старшин 

ще не виробила програми дій, спрямованої на досягнення цілковитої 

незалежності всіх українських земель від Речі Посполитої та об’єднання їх під 

гетьманською булавою в межах національної держави. І в цьому була їхня біда, а 

не вина [288, с. 196]. Втручання в молдовські справи оцінюють як стратегічну 

помилку тому що цей крок «не лише втягнув Україну в гостру конфронтацію з 

Валахією і Трансильванією, а й підштовхнув їхніх правителів до укладення 

військового союзу з Річчю Посполитою, що різко погіршувало міжнародне 

становище козацької держави» [288, с. 410]. Саме цейтнот, у який потрапив 

гетьман 1653 р., пришвидшив фіналізацію домовленостей із Москвою. Зрештою, 
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дослідники висунули концептуальне положення, що Б. Хмельницький часами не 

використовував ті шанси, які з’являлися. І це, урешті-решт, позначилося на долі 

Гетьманщини. Однією з причин визнавали надмірну схильність до прагматизму: 

«Цей прагматизм, з одного боку, становив одну з найкращих рис гетьмана як 

політика, а з іншого – не завжди давав йому змогу добиватися максимальних 

результатів у тій чи тій ситуації, перешкоджали в реалізації шансів, витворених 

розвитком подій і збігом історичних обставин» [288, с. 178]. 

*** 

 Загалом сучасний образ Б. Хмельницького в українській історіографії 

виявився об’ємним, пластичним і конкурентоспроможним в історіографічному 

просторі. Головний інтерпретаційний тренд рішуче відмежований від 

«возз’єднавчої» оболонки радянських часів. В основу виписування образу 

гетьмана були покладені українські інтереси, ключовий із яких полягав у 

відновленні державності. Саме крізь призму державотворчих зусиль оцінюють 

постать Б. Хмельницького. Крізь неї пропускають сюжети і про його таланти, і 

про політичні концепції, і про політичні та військові прорахунки.  

 Трансформація радянського образу відбувалася на засадах чотирьох 

ключових чинників: створення спільного простору з українськими вченими з 

діаспори шляхом адаптації їхнього концептуального доробку, дослідницьких 

підходів та інтенсивних взаємозбагачувальних наукових контактів; 

переосмислення української історіографічної традиції  кінця ХІХ – початку ХХ 

ст.; розширення інтерпретаційних можливостей через апробацію низки нових для 

більшості українських істориків історіографічних опцій (історії еліт, 

конфесіоналізації європейського простору, полівасалітету, концепції 

легітимності ранньомодерних правителів, еліт та державних утворень); 

налагодженням активних інтелектуальних контактів із польськими істориками та 

з представниками модернізаторського крила російської історіографії (насамперед 

із Т. Таїровою-Яковлєвою). 

Оновлення дослідницьких підходів та інструментарію, пошук нових 

пізнавальних опцій та концепцій супроводжувалося відкритими дискусіями, 
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інколи й жорсткими, але в підсумку обопільно корисними з погляду 

дослідницької перспективи. Коли справа дійшла до конкретних інтерпретацій 

діяльності та спадщини Б. Хмельницького, з’ясувалося, що в опонентів більше 

спільного, ніж навпаки. На відміну від типологічної інакшості концептуальних 

оболонок самі тканини інтерпретацій не мають такої властивості, що свідчить 

про природність процесу історіографічного освоєння проблематики та 

обнадійливі подальші перспективи. Про це ж промовляє і зближення підходів та 

уподібнення образів Б. Хмельницького в сучасній українській та польській 

історіографіях, а також у модернізаторському таборі російської історичної науки, 

що буде продемонстровано в наступних розділах. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНІ ПОЛЬСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОСТАТІ БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

3.1 Підстави еволюції образу гетьмана в польській історіографії 

 

Як в українській та російській історіографіях, так і в сучасній польській 

постать Б. Хмельницького приковує пильну увагу науковців. Завжди стабільно 

високий інтерес до минулого Польщі й Речі Посполитої, діставши чергове 

підсилення після падіння на початку 1990-х рр. геополітичної залежності від 

Москви, зумовив прискіпливий інтерес до цієї по-справжньому знакової постаті 

як для українців, так і для поляків. Непересічна роль, яку відіграв гетьман в 

історичній долі Речі Посполитої, неухильно змушує польських істориків час від 

часу звертатися до дослідження його політичних концепцій, особистості та 

конкретних діянь, адже під його булавою було відроджено українську 

державність і водночас закладено сценарій падіння Речі Посполитої і трьох 

руйнівних поділів Польщі останньої третини XVIII ст.  

До того ж постать Б. Хмельницького є невід’ємним складником різних 

моделей польської історичної пам’яті. Як зауважував Я. Качмарчик: «В 

історичній свідомості пересічного поляка його ім’я ототожнюється з 

українською проблемою, перед якою постала давня Річ Посполита» [496, с. 25]. 

Також дослідник відзначав: «Образ Хмельницького в очах поляків містить всі 

ознаки стереотипу» [496, с. 25]. 

Якщо й можна коротко, одним абзацом, описати комплекс суперечливих 

стимулів для сучасних (і не тільки) польських зацікавлень постаттю Б. 

Хмельницького та підґрунтя множинності інтерпретацій діяльності гетьмана, то, 

можливо, найкраще це продемонструють пояснення П. Кролля, автора нарису 

про події середини XVII ст. в програмовому виданні Польського Інституту 

Національної пам’яті «Польща. Нарис історії» (Варшава, 2015), перекладеного 
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також і українською: «Богдан Хмельницький (1595–1657) – одна із 

найсуперечливіших постатей в історіографії XVII ст., яку часто порівнювали з 

Олівером Кромвелем. Одні бачили в ньому керівника боротьби за незалежність і 

суспільне визволення українського народу, котрий реалізував велику мрію про 

побудову руської державності, інші – підступного бунтаря проти своєї вітчизни, 

зрадника, який запросив ворогів: татарів, московитів і шведів. Польська 

історіографія однозначно оцінює постать цього українського національного 

героя. Для неї повстання, яке розпочав із приватних причин Хмельницький, не 

лише спричинилося до спустошення України й послаблення міжнародного 

становища Речі Посполитої, але й штовхнуло першу в руки Москви й сприяло її 

перемозі в конфлікті з польсько-литовською державою. Це закінчилося поділом 

України, а через сто років зміцніла Російська держава поклала край існуванню 

Речі Посполитої. Зрозуміло, Хмельницький був добрим організатором і чудовим 

політиком і дипломатом, що мріяв про власну державу в Україні» [247, с. 79].  

У сучасній польській історіографії Б. Хмельницький представлений  по 

всьому її видовому ряду. Маємо спеціальні праці, безпосередньо присвячені 

гетьманові, аналіз різних параметрів діяльності гетьмана в монографіях і статтях, 

у яких досліджено ті чи ті аспекти української Національно-визвольної війни 

середини XVII ст. та українсько-польські стосунки, короткі нариси в 

синтетичних історіях Речі Посполитої чи Центрально-Східної Європи та в 

навчальній і науково-популярній літературі, адресованій різним суспільним та 

віковим прошаркам. Щодо Польщі, то така зацікавленість не унікальна. Навпаки, 

цей інтерес відображає глибоку традицію, коріння якої сягає ще середини XVII 

ст., коли по гарячих слідах української Національно-визвольної війни автори 

щоденників, спогадів та донаукових історичних праць описували та аналізували 

діяння гетьмана як головного детонатора кризи Речі Посполитої та всіх її  – як 

бачилося – територіальних, геополітичних і людських утрат. На середину ХХ ст. 

це була болюча тема, яку досліджували представники різних наукових шкіл і 

напрямів [208;  226]. 



171 
 

 

Тож сучасні польські інтерпретації опираються на куди потужнішу, ніж у 

Росії, історіографічну спадщину, цілком порівняну з українським аналогом, де 

постать Б. Хмельницького та Національно-визвольна війна, яка відбувалася під 

його проводом, відразу стали провідними інтелектуальними темами. У Росії ж 

спеціальне вивчення проблематики, орієнтованої на постать Б. Хмельницького, 

розпочалося лише в другій половині XVIII ст., та й то здебільшого на маргінесах 

синтетичних праць із російської історії. Зрозуміло, що за понад три століття 

польський образ Б. Хмельницького не міг не зазнати істотних модифікацій, але 

неодмінно був центральним під час уписування подій українського минулого до 

польського історичного наративу незалежно від тих дослідницьких опцій та 

методологій, які постійно змінювали одна одну.  

Проте, з іншого боку, польська історіографія, зав’язана на дослідженні 

постаті Б. Хмельницького, підійшла до останніх десятиліть ХХ ст. обтяженою 

набагато більшим, ніж російська, спектром різноманітних стереотипів, та ще й 

укорінених не тільки в історіографії, але й у суспільній свідомості та історичній 

пам’яті. Особливо це стосується морально-психологічного портрета цього 

українського гетьмана та загальної оцінки його багатогранної діяльності. 

Натомість у Росії завжди традиційно домінував підкреслено позитивний образ Б. 

Хмельницького, нехай і неодмінно сформований під приправою наскрізь 

імперської концепції приєднання / возз’єднання України з Росією. Творення 

переяславсько-московської системи 1654 р. для більшості російських істориків, а 

з їхнього подання й для суспільства, переважували всі можливі «гріхи» гетьмана, 

витісняючи їх на задній план. Із таких позицій стартували російські історики 

наприкінці ХХ ст.  

Українські наукові моделі діяльності Б. Хмельницького, як уже зазначалося 

вище, теж були, за винятком хіба що праць пізнього П. Куліша, наснажені 

позитивом, але базувалися, попри все своє розмаїття, на засадах відповідності 

діянь гетьмана  українським інтересам (як їх розуміли ті чи ті історики) [170; 

431]. Навіть у радянські часи, коли Москва рівняла всіх під свою мірку, в Україні 
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все-таки з’являлися праці, які в езопів спосіб розхитували канони, що неподільно 

панували в тогочасній російській історіографії [178].  

Натомість у польській історіографії тривалий період провідні позиції 

посідало критичне ставлення до постаті Б. Хмельницького, напрацьоване крізь 

призму фатальних наслідків для Речі Посполитої військово-політичної кризи 

середини XVII–XVIII ст., початок активної фази руйнівного розвитку якої 

пов’язаний із його іменем. Образ гетьмана як свавільника, бунтівника та 

зрадника «вітчизни милої Речі Посполитої» узагальнений наприкінці ХІХ ст. Ф. 

Равітою-Гавронським, мав значний вплив на подальші оцінки, що відчувається 

як безпосередньо, так і опосередковано до сьогодні, коли домінують уже інші 

оцінки.  

Нині в Польщі наголошують на тому, що настали часи інших підходів до 

концептуалізації постаті Б. Хмельницького [559], однак рецидиви старої візії, про 

що мова піде нижче, даються взнаки. Зокрема, на початку ХХI ст. з’явилася 

книга М. Франца [483], у якій виразно відчутний вплив, здавалося б, подоланих 

підходів. Недавні ж філіппіки на адресу Б. Хмельницького з боку прем’єр-

міністра Польщі М. Моравецького відображають існування відповідного 

підґрунтя і в  позанауковому середовищі.  

До того ж у Польщі на вкорінення викривлено критичного ставлення до 

постаті Б. Хмельницького працював феномен, не знаний у російському 

суспільстві. Йдеться про трилогію Г. Сенкевича «Вогнем і мечем», яку 

безальтернативно вважають ключовим чинником зміцнення польського 

патріотизму наприкінці ХІХ – упродовж ХХ ст. та формування історичної 

пам’яті поляків. Як відзначав Я. Качмарчик, «в історичній свідомості 

пересічного поляка то, власне, так, як на сторінках «Вогнем і мечем» відбувалися 

події в Україні в роках 1648–1651» [497, с. 99]. Про велетенський 

інтелектуальний вплив трилогії (особливо її першої частини) свідчить, зокрема, 

той факт, що її активно обговорювали з професійного боку історики, які багато в 

чому критикували цей твір (О. Гурка, Т. Буйницький, М. Косман, А. Керстен) 

[502, с. 137]. А пізніше історик В. Сєрчик стверджував, що саме завдяки трилогії 
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в нього з’явився непереборний дослідницький інтерес до доби Богдана 

Хмельницького [578, с. 9–10], хоча сам концептуально дуже далекий до версії 

подій, так впливово вкинутій у польське суспільство Г. Сенкевичем. У Польщі, 

починаючи від першої половини ХХ ст., для номінування періоду середини XVII 

ст. стали послуговуватися поняттям «епоха „Вогнем і мечем”», і ця традиція 

зберігається донині. А 2000 р., прем’єра художнього фільму Єжи Гофмана за 

повістю «Вогнем і мечем» надала зацікавленості трилогією Г. Сенкевича в 

польському соціумі додаткового імпульсу. Тоді ж побачив світ збірник статей 

«Епоха вогнем і мечем у сучасних історичних дослідженнях» [479], а також 

археографічна публікація «Військові реляції з перших років польсько-козацьких 

боїв повстання Богдана Хмельницького доби «Вогнем і мечем» [563], що яскраво 

засвідчує ступінь впливу трилогії на польське суспільство. 

 Утім попри такий бекграунд специфіка як суто наукових, так і політико-

ідеологічних обставин призвела до того, що принципові зміни підходів до 

інтерпретації постаті Б. Хмельницького (як і всієї історії ранньомодерної 

української державності) почалися в польській історіографії значно раніше, ніж у 

російській. В останньому варіанті каталізатором став розпад СРСР, крах 

ідеологічного диктату радянського режиму, падіння залізної завіси, яка 

відгороджувала від західного світу з його конкуренцією на ниві методологій, 

методів пізнання, концептуального пояснення історичного процесу.  У зв’язку з 

особливостями радянського тоталітаризму, які передбачали жорсткий контроль 

над історичною думкою загалом і в царині дуже чутливих для імперії українсько-

російських стосунків зокрема, ті історіографічні переміни, які почалися в 90-х рр. 

ХХ ст., були дуже різкими й стрибкоподібними. Натомість польський аналог 

постає зовсім інакше – як органічне продовження зусиль різних дослідників із 

попередніх поколінь. При цьому, як буде показано нижче, у російській 

історіографії концептуальним новаціям так і не вдалося витіснити попередні 

традиційні великодержавницькі  підходи, базовані на імперському дискурсі. У 

Польщі ж, навпаки, традиційні опції були відсунуті на історіографічний 

маргінес. 
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До того ж сучасні польські та російські історики опинилися в різних 

політичних та ідеологічних обставинах, що теж накладало й накладає величезний 

відбиток на спосіб думання та історіописання. Як уже зазначалося, болюча 

психологічна травма від розпаду СРСР викликала в середовищі більшості 

російських істориків, що спеціалізувалися на вивченні доби Б. Хмельницького, 

глухе невдоволення та прагнення за допомогою історичних аргументів показати 

неприродність сучасних дезінтеграційних процесів в зоні «природних» 

російських впливів та геополітичних інтересів. І це призвело до відчутної 

консервації підходів 1960–1980-х рр., а також до спроб надати їм другого 

дихання шляхом підлаштовування під нові історіографічні тренди. Розрив із 

традиційною імперською парадигмою, продемонстрований у нечисленних 

дослідженнях (передовсім Т. Таїрової-Яковлєвої),  є не закономірністю, а 

винятком.  

Польським же історикам, навпаки, ліквідація диктату Москви та 

відновлення реального суверенітету Польщі створили сприятливий ідеологічний 

та морально-психологічний клімат, а потреба вибудувати на новій основі 

стосунки з Україною, Литвою та Білоруссю підштовхувала до модифікації 

спрямованих у минуле дослідницьких опцій. Частиною цього клімату був 

феномен добре відомої концепції Єжи Гедройця («не може бути вільної Польщі 

без вільної України»), яка з другої половини 40-х рр. ХХ ст. навіювалася 

польським інтелектуалам і яка пропагувала польсько-українське порозуміння на 

ґрунті відмови від великодержавницьких претензій, загорнутих у гасло 

«ягеллонської ідеї». Нічого подібного не спостерігалося в Росії, де не було 

запропоновано чіткої інтелектуальної альтернативи радянській версії 

імперського ідеологічного моноліту, під куполом якого працювали російські 

історики з початку 30-х рр. ХХ ст. і який не допускав нічого іншого, окрім 

пояснень минулого українсько-російських взаємин у дусі сумновідомих Тез ЦК 

КПРС «Про 300-річчя возз’єднання України з Росією» від 8 січня 1954 р. А 

реваншистські настрої, які посилилися у ХХІ ст., довершили справу.  
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Зрештою, у Польщі вже в 60-х рр. ХХ ст. з’явилася стійка інтелектуальна 

тенденція, яка пропонувала зовсім іншу модель пояснення ранньомодерної 

української історії, ніж традиційні концепції «меча, хреста і плуга» та 

«громадянської війни» («війни домової») [195]. Якщо раніше це були лише 

поодинокі дзвінки (Л. Кубаля, О. Гурка) у досить злагодженому хорі 

традиційних інтерпретаторів, то тепер питання вийшло на якісно нову орбіту. І 

ця орбіта виявилася основною для польської історіографії української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст. та особистості Б. 

Хмельницького. Саме тоді були закладені підвалини сучасних концептуалізацій 

та запропоновані ті напрями, які активно розробляли польські історики протягом 

1990–2010 рр.  

До того ж, спостерігається спадкоємність на персональному рівні. Дехто з 

тих істориків, хто вносив тоді в історіографічне середовище нові інтерпретаційні 

підходи, активно продовжує свою дослідницьку діяльність в останні три 

десятиліття, наприклад, Т. Хинчевська-Геннель, М. Нагельський, З. Вуйцик, В. 

Сєрчик. Перші двоє виховали плеяду учнів, які розвивали подібні напрацювання, 

а частина цих учнів, як-от: М. Дроздовський, П. Кролль, Д. Мілевський – 

безпосередньо долучилася до формування сучасного образу Б. Хмельницького в 

польській історіографії та історичній пам’яті. Безумовно, усе це нагадує 

ситуацію, яка склалася в українській історіографії, де старт змінам у 

концептуалізації постаті Б. Хмельницького дали історики, чиї погляди 

сформувалися в радянські часи.  

Мабуть, найкращим підтвердженням наявності принципових перегуків між 

сучасними польськими концептуалізаціями та деякими доробками попередніх 

десятиліть є дуже промовистий випадок з монографією Яна Пердені «Гетьман 

Петро Дорошенко і Польща». Підготовлена ще на зламі 1960–1970-х рр., але 

опублікована лише через 17 років по смерті автора (2000 р.), вона за своїм 

концептуальним закроєнням та стилем викладу не справляє враження праці з 

іншої епохи історіописання, натомість цілком уписується в дискурс, 

притаманний сьогоденню польської історіографії. Щоб зрозуміти тональність 
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інтерпретації доби української Національно-визвольної війни середини XVII ст. 

та подальшої громадянської війни достатньо, на нашу думку, навести фразу, з 

якої розпочинається книга: «Богдан Хмельницький не зумів реалізувати своїх 

планів – вибороти цілковито незалежну Україну» [557, с. 9]. Порівняймо цю тезу 

зі словами сучасного дослідника Пйотра Кролля: «Зрозуміло, Хмельницький був 

добрим організатором, і чудовим політиком, і дипломатом, що мріяв про власну 

державу в Україні» [247, с. 9].  

Символічно, що своєю короткою передмовою видання праці Я. Пердені 

ушанував З. Вуйцик, «батько» так званого «концептуального повороту» в 

польській історіографії, як охарактеризувала Н. Яковенко [415, с. 92–93] зусилля 

тих дослідників, хто в 1960–1970-ті рр. запропонував нові підходи до пояснення 

української історії, позбавлені міфологізації в стилі цивілізаторської ролі Речі 

Посполитої та перекладання на українську сторону провини за всі негаразди в 

польсько-українських стосунках. Сам З. Вуйцик ще в другій половині 60-х рр. 

ХХ ст. однозначно висловився за перегляд концепції «війни домової», відмови 

від спрощеного зображення козацтва як однорідної маси із заниженими 

інтелектуальними горизонтами, а також за визнання відправним пунктом 

інтерпретації української Національно-визвольної війни середини XVII ст. того 

факту, що повстанці виборювали власну Українську державу [195, с. 38; 453, с. 

285].     

Тому не дивно, що знакова праця про постать Б. Хмельницького з’явилася в 

Польщі ще у 80-ті рр. минулого століття. Монографія краківського вченого 

Януша Качмарчика «Гетьман Богдан Хмельницький», яка стала вагомим 

підсумком остаточної легітимізації в польській історіографії розглянутої вище 

тенденції, побачила світ у 1988 р., а в 1996 р. була перевидана українською 

мовою. Своєю появою вона, безумовно, активізувала процес осмислення 

феномену Б. Хмельницького та інспірувала появу праць різноманітного формату 

на засадах ціннісного зближення підходів українських та польських дослідників, 

а також уподібнення образів гетьмана, опрацьованих в обох історіографіях та в 

модернізаторському крилі російської історіографії. Одним із промовистих виявів  
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помітного зростання в Польщі зацікавленості постаттю гетьмана став той факт, 

що 1995 р., у рік умовного 400-річчя від народження Б. Хмельницького, 

найвідоміший науково-популярний польський журнал з історії «Говорять 

століття» («Mówią wieki») вмістив статті, присвячені українському гетьманові, 

одна з яких, що показово, належала українському авторові Ю. Мицикові і мала 

промовисту назву «Чи хотів Богдан Хмельницький незалежної України?» [536, с. 

10–15].  

Дуже плідною була археографічна діяльність польських істориків. 

Насамперед йдеться про появу збірника «Військові реляції з перших років 

польсько-козацьких змагань повстання Богдана Хмельницького періоду «Вогнем 

і мечем» (1648–1651) [563], упорядкованого М. Нагельським. Дослідник також 

видав діаріуші Зборівської битви 1649 р. [28] та облоги українським  військом 

Кам’янця-Подільського в 1651 р. [542]. Я. Домбровський оприлюднив один із 

діаріушів елекційного сейму 1648 р. [25]. Краківський історик П. Борек 

зосередився на археографічній публікації шляхетських літературних творів про 

українську Національно-визвольну війну [22]. 

Отже, у сучасній польській історіографії постать Б. Хмельницького 

досліджена різноаспектно: проблема походження, особистість, військовий та 

політичних хист, політична програма, внутрішня та зовнішня політика, місце в 

історичній долі України та Польщі тощо.  

 

3.2 Походження та особистість Богдана Хмельницького, його діяльність 

до 1648 р.  

 

Як в Україні та Росії, так і в сучасній польській історіографії питання щодо 

походження, визначення дати та місця народження Б. Хмельницького не 

перетворилися на топ-проблему й не стали об’єктом спеціального обговорення. 

На заваді став той самий чинник, що і в перших двох випадках – брак історичних 

джерел. Польським історикам так само не вдалося розширити джерельну базу 

дослідження цього аспекту, а отже, й надати нового імпульсу відповідним 
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студіям. Однак перевага, яку автори віддавали тій чи тій версії соціального 

походження Б. Хмельницького, подеколи підкріплена свіжою аргументацією, 

безперечно, проливає світло на особливості сучасної концептуалізації образу 

українського гетьмана в Польщі. Найпоказовіший приклад – доробок Януша 

Качмарчика. 

Краківський автор ось уже три десятиліття єдиний з-поміж сучасних 

польських істориків, хто не мимохіть, а спеціально вивчає питання походження 

Б. Хмельницького. І, очевидно, що серед причин не лише бажання підготувати 

цілісне монографічне дослідження, присвячене українському гетьманові. Як 

видно з тексту цієї монографії, неписані вимоги до праць такого характеру 

зрезонували зі внутрішньою потребою продемонструвати на прикладі цих 

сюжетів дослідницькі підходи до виписування образу свого героя. Тому Я. 

Качмарчик докладно, наскільки це дозволяла джерельна база, розглядає 

актуалізовану проблему, послуговуючись не тільки джерелами, а й 

історіографічними зразками, які виразно репрезентують ту чи ту позицію. 

«Спробуємо не творити нових гіпотез, а лише спокійно розглянемо ті, які вже 

функціонують у науці, і, відкидаючи крайнощі, наблизитися до зерна 

істини»[148, с. 9], – так описав своє кредо Я. Качмарчик. Подібний підхід 

свідчить про те, що дослідник у подальшому прагнутиме відійти від згубної 

практики віддаленої від джерел концептуалізації, натомість свої узагальнення та 

висновки робитиме на підставі спостережень, базованих на безпосередньому 

аналізі документальних матеріалів і наративів. 

З такого погляду брак джерельної інформації щодо дати народження 

гетьмана змусив історика обмежитися лише поданням гіпотези, яка випливала з 

повідомлення венеціанського посла Нікколо Сагредо [148, с. 9]. Що стосується 

місця народження майбутнього гетьмана, то дослідник мав трохи ширші 

можливості, хоча в підсумку все одно керувався здебільшого опосередкованими 

даними. З аргументів на користь Жовкви та Чигирина вибирає останній як 

найвірогідніший [148, с. 10–11], чим вписує себе до кола переважної більшості 

дослідників.  
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Та найбільший евристичний інтерес становить пояснення Я. Качмарчиком 

проблеми соціального походження Богдана. Адже визнання того, чи козацьке 

воно було чи шляхетське, виходить за межі власне практичного питання. Що в 

подальшому уможливлює інтерпретацію ключових проблем діяльності гетьмана: 

причини, ідейна спрямованість соціального вибуху в Україні середини XVII ст., 

легітимізація гетьмана як правителя, еліти Гетьманщини та самої Української 

держави, сприйняття Б. Хмельницького та гетьманської влади загалом у 

християнському світі тощо. На прикладі цього сюжету добре видно специфіку 

дослідницької майстерні автора та вплив наявної історіографічної спадщини.  

Дослідник намагається докладно розглянути плюси і мінуси наявних гіпотез 

про шляхетський та козацький родовід майбутнього гетьмана. Аргументуючи 

наявні міркування в науковому обігові прямими й опосередкованими 

відомостями, на підставі яких подає і власну версію. Я. Качмарчик, і це показово, 

не поспішає стати на жоден бік. Єдине питання, у якому він був категоричним, 

так це заперечення гіпотези Томаша (Тимка) Падури та Ф. Равіти-Гавронського 

про єврейське походження Б. Хмельницького. Підстава, за допомогою якої 

дослідник обґрунтовував свої міркування дуже промовиста: «Падура покликався 

на джерела, відомі лише йому самому» [148, с. 10–11]. 

У підсумку Я. Качмарчик залишає питання соціального походження Б. 

Хмельницького відкритим, що не є типовим для сучасної польської історіографії. 

Інші дослідники, які так чи так торкалися цієї проблеми, висловлювалися ясніше, 

хоча й дуже коротко, по суті лише констативно. Домінує, як і в українській та 

російській історіографіях, теза про дрібношляхетське походження гетьманового 

батька Михайла. Зокрема, таку думку обстоює інший автор цілісного нарису про 

Б. Хмельницького – М. Нагельський [551, с. 222]. Її ж дотримуються також Д. 

Гєровський, Є. Клочовський, Д. Домбровський, П. Кролль, М. Франц [483, с. 

261].  

В. Сєрчик був єдиний, хто після Я. Качмарчика висловився з цієї проблеми 

трохи розлогіше, а не обмежився лише констатацією фактів, і так само єдиним, у 

кого відбулася певна еволюція поглядів. Спершу на сторінках своєї «Історії 
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України», яка витримала три видання (1976, 1990, 2001), дослідник 

безальтернативно стверджував, що батько Б. Хмельницького був шляхтичем 

[572, с. 91]. Однак, видаючи у 2009 р. монографію «На Україні, що палає. Історія 

козацтва 1648–1651», змінив свою позицію, схилившись до думки про козацьке 

походження гетьмана. Якщо раніше «батько Михайло був шляхтичем», то тепер 

сам Б. Хмельницький «вважався хіба за шляхтича» [578, c. 45]. До сумнівів 

дослідника підштовхнули кілька опосередкованих фактів, зокрема: Б. 

Хмельницький після поразки козацького повстання 1638 р. став лише сотником, 

а «шляхетські» посади у Війську Запорозькому тоді нібито починалися з 

полковника; є приклади, коли в шляхетському середовищі гетьманові за життя 

приписували походження з простолюду, а його син Юрій був нобілітований на 

сеймі 1659 р. під час ратифікації Гадяцької угоди 1658 р. [578, c. 45, 47]. 

Дослідника не зупинило те, що Я. Качмарчик свого часу спростував доцільність 

використання двох останніх аргументів.    

 Переконаність більшості польських істориків стосовно походження Б. 

Хмельницького з дрібної шляхти перегукується із визнанням далекосяжності 

політичних та ідеологічних задумів гетьмана, зокрема його ідей щодо 

відновлення української державності, унезалежнення Гетьманщини та 

досягнення міжнародної легітимації останньої. Сучасний історіографічний 

консенсус між українською та польською історіографією, а також 

модернізаційним крилом російських істориків (щонайперше Т. Таїровою-

Яковлєвою) проходить цією важливою лінією, відкриваючи широке поле для 

плідних інтелектуальних дискусій над конкретикою (ціннісною, подієвою та 

хронологічною) цих устремлінь гетьмана, ґенезою та еволюцією тих чи тих 

компонентів його політичної програми, специфікою сприйняття її в середовищі 

старшини та рядового козацтва, а також у навколишніх християнських державах. 

Родина ж самого гетьмана  не перебувала в колі зацікавлень сучасних 

польських істориків. На відміну від української історіографії, де крізь призму 

родинних зв’язків пробують точніше окреслити ситуацію, яка склалася в еліті 

Гетьманщини. Зокрема, на початку 90-х рр. ХХ ст. з’явилася концептуальна 
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стаття Я. Дашкевича про формуванню клану Хмельницьких [113, с. 78–91]. 

Польські дослідники здебільшого обмежуються переліченням дружин та дітей 

без глибших інтенцій. Щоправда, один з епізодів особистого життя гетьмана все 

ж таки привертав увагу. Мова йде про «кресову Єлену», про яку польські 

історики віддавна традиційно згадують під час подання двох таких епізодів: 

конфлікт Б. Хмельницького з Данилом Чаплинським як один із мотивів його 

втечі на Січ і підготовки там повстання, а також битва під Берестечком 1651 

року. В обох випадках цю жінку визначають як таку, що істотно вплинула на 

діяльність Б. Хмельницького на емоційному рівні і через це на долю України та 

Речі Посполитої. Щодо першого епізоду, то змагання за Єлену загострило 

маєтковий конфлікт між Б. Хмeльницьким та Д. Чаплинським, але водночас 

наголошується на тому, що не особисті кривди, а значно глибші причини 

призвели до вибуху повстання [489, с. 22; 551, с. 225–226; 148, с. 49–50]. У 

другому ж випадку, наприклад, Я. Качмарчик визначає зраду Єлени напередодні 

битви під Берестечком як чинник, що вкрай негативно вплинув на поведінку 

гетьмана [148, с. 207–208].   

*** 

Набагато об’ємнішим, ніж соціальне походження, складником образу Б. 

Хмельницького в сучасній польській історіографії є оцінка його особистісних 

рис: від характеру та звичок до інтелектуального потенціалу. Історіографічна 

спадщина в Польщі із цього питання дуже суперечлива. У дослідженнях 

польських науковців  ХІХ – середини ХХ ст. неодноразово висловлювалися 

вкрай різкі судження, які повною мірою віддзеркалювали філіппіки шляхетських 

авторів із середини XVII ст. По гарячих слідах Національно-визвольної війни 

Українського гетьмана демонізували, наділяючи найбрутальнішими рисами, 

починаючи від вродженої жорстокості до алкоголізму. Це, звісно, укривало 

безчестям його діяльність, торуючи в психологічній площині шлях до 

нівелювання  державотворчих, військових та інших досягнень. Відтак творець 

ранньомодерної Української держави нерідко поставав людиною анархічною, не 

наділеною чеснотами, без стійких політичних зусиль, а ті успіхи на військовій 
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ниві, які просто не можна було заперечити, подавалися насамперед як військово-

політичні прорахунки Варшави. За збірний образ такого підходу можна подати 

концептуальні судження Ф. Равіти-Гавронського, одного з найбільш упізнаваних 

польських дослідників другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., який 

спеціалізувався на дослідженні української історії XVII–XVIII ст. 

У сучасній польській історіографії від такої опції сприйняття Б. 

Хмельницького залишилися лише рецидиви. Домінує підхід, спрямований на 

відмову від педалювання в наративі на темпераменті гетьмана. Вдача вже не 

виступає відправним пунктом для узагальнень із приводу ґенези та мотивів 

козацького повстання, яке швидко переросло у війну за відновлення української 

державності. Загалом можна погодитися з оцінкою польського історика Д. 

Плови, який відзначав, що «сьогодні погляди на діяльність та мотиви, якими 

керувався козацький гетьман (Б. Хмельницький. – Ю. С.) діаметрально 

змінилися. Образ Хмельницького як п’яного та злостивого ватажка, який діяв без 

жодного плану, поступився образу великого політика з окресленою візією 

майбутнього українських земель» [559, с. 20]. За невеликими винятками, про які 

мова піде нижче, справді серед польських дослідників утвердилася традиція 

висувати на перший план ті риси характеру, які дозволили гетьманові залишити 

по собі таку помітну познаку в історії. Це цілком збігається з підходами сучасних 

українських та польських істориків.  

У разі, коли йде мова про такі риси характеру гетьмана, як крутий норов, 

спалахи гніву та ін., то вони все одно відходять на задній план порівняно із 

тезами про хист гетьмана як політика, військового діяча тощо. Стосується це й 

питання щодо вживання гетьманом спиртних напоїв. Я. Качмарчик [148, с. 208] 

хоча й згадує про те, що Б. Хмельницький заглядав у чарку напередодні битви 

під Берестечком у зв’язку зі зрадою «прекрасної Єлени», але не робив із цього 

далекосяжних висновків. Так само Д. Мілевський [530, с. 107] подає приклад, 

коли молдовський господар Василь Лупу застав у Чигирині в 1653 р. Б. 

Хмельницького в нетверезому стані, проте це не вплинуло на аналіз дослідником 

молдовської політики гетьмана. 
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Якщо для польських істориків ХІХ – першої половини ХХ ст. Б. 

Хмельницький переважно віроломний і зрадливий, то нині  «навчився хитрості й 

мистецтва приховувати свої справжні наміри» на прикладі дій короля 

Владислава IV проти шляхетської опозиції [148, с. 312]. Б. Хмельницького 

послідовно подають дитям річпосполитського простору, органічним 

представником українського світу, умонтованого тоді до Польсько-Литовської 

держави. І це стало важливим концептуальним складником сучасної польської 

історіографії. Відповідно спосіб думання та стереотипи поведінки вписуються в 

панівний тогочасний контекст і можуть бути зрозумілими лише в його рамках. 

Наприклад, Х. Литвин писав, що «гетьман був культурно й ментально дитям Речі 

Посполитої» [512, с. 96]. М. Нагельський пояснює хист Б. Хмельницького як 

полководця знайомством гетьмана з військовою майстерністю 

річпосполитського війська [551, с. 228]. Отже, усе це створює особливу проекцію 

сприйняття українського гетьмана і його змагань за відновлення української 

державності. І гетьман, і його справа постають складником розвитку соціуму 

Речі Посполитої, а не жахливим виявом стихії українських низів. Тобто 

спростовуєтьсядавній стереотип, згідно з яким Б. Хмельницького ціннісно 

відмежовували від шляхетського соціуму, що полегшувало процес нав’язування 

стереотипного сприйняття гетьмана з погляду таких саме характеристик.  

Важливим компонентом подолання зазначеного стереотипу, а також 

формування сучасного образу Б. Хмельницького загалом, стали плідні 

спостереження краківського історика П. Борека щодо особливостей зображення 

постаті гетьмана в польських історичних пам’ятках середини XVII ст. Адже саме 

автори-шляхтичі (польські та українські) діаріушів, хронік та літературно-

історичних праць різного ґатунку визначали характер відповідної інформації,  

яка становила підґрунтя негативних історіографічних кліше ХІХ – початку ХХ 

ст. Відтак поява джерелознавчих досліджень, які б пояснили природу 

характеристик Б. Хмельницького, уміщених у цих пам’ятках, наділена посутнім 

потенційним впливом на подальшу еволюцію сприйняття гетьмана не тільки в 

середовищі польських істориків. У цьому сенсі висновки П. Борека резонують із 
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зусиллями З. Вуйцика, В. Сєрчика, Я. Качмарчика, М. Нагельського та інших 

дослідників, зводячи джерелознавчий фундамент відходу від «традиційного 

польського пункту бачення». До того ж, за свідченням П. Борека, «від 1648 року 

Богдан Хмельницький посідає головне місце в пам’ятках XVII ст.» [445, с. 250].  

Насамперед варто відзначити принципову тезу про тенденційність більшості 

наративів у зображенні українського гетьмана як особистості, що зумовлювалося 

гострим несприйняттям його політичного кредо, а також практик, спрямованих 

на втілення останнього [445, с. 233]. Звідси незалежно від реальних діянь Б. 

Хмельницького й випливали оті всі негативні характеристики, якими 

переповнені пам’ятки. На конкретних прикладах дослідник демонструє, зокрема, 

як усі перемоги Війська Запорізького більшість авторів приписували не 

військовому хисту Б. Хмельницького, а прорахункам противника [445, с. 238]. 

«Образ гетьмана в пам’ятках є засадничо негативний, – підсумовував П. Борек. 

Загал шляхетських авторів закидав йому національну зраду, перехід на іслам, 

злодійство та психічну нерівновагу… Називали його «антихристом», «Атіллою», 

«крокодилом» «бестією», «знищувачем Русі» і т. п. Закидали також схильність 

до пияцтва, перебільшень, пиху та імпульсивність» [445, с. 250]. Пізніше подібні 

характеристики в тій чи тій інтерпретації подавалися в наукових працях. Тож 

реконструкція П. Борека додавала вагомих аргументів на користь оновлення 

історіографічного образу Б. Хмельницького.  

Зміну парадигми спостерігаємо і в інтерпретації діянь гетьмана, коли мова 

заходить про руйнації, грабіжництво, жертви – ці неминучі супутники війн та 

революцій. Зокрема, Д. Пухцвяртек, який ґрунтовно досліджував криваві 

сторінки західного походу Б. Хмельницького 1648 р., подав їх у дуже показовому 

обрамленні: «Ясна річ, погляди Хмельницького та його найближчих соратників 

могли  не бути реалізованими на найнижчому щаблі керівництва, але в такому 

випадку, що з тих поглядів та уявлень, якщо щоденна практика їх не 

підтверджувала». І далі: «І, на жаль, в цілісній оцінці істориком видатного 

значення повстання Б. Хмельницького, його, безперечно, величезної позитивної 
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ролі в історії і культури України належить врахувати і ці болісні наслідки боїв, 

про які йшлося вище» [562, с. 85].  

Доповнюють сучасну картину сюжети про освіту Б. Хмельницького. 

Безальтернативно визнають освіченість гетьмана, його навчання в єзуїтському 

колегіумі у Львові чи Ярославі, знання мов. М. Нагельський, наприклад, 

зауважує, що «Хмельницький був людиною освіченою та вільно послугувався в 

мові та на письмі, крім української, також польською мовою та латиною» [551, с. 

222]. Я. Качмарчик звернув увагу на те, що гетьман часто вів переговори з 

іноземцями без присутності при розмові генерального писаря Івана Виговського, 

що якраз і свідчить про вільне володіння гетьманом іншими мовами. Такий 

випадок, зокрема, стався під час приїзду венеціанського посла Альберто Віміни 

[148, с. 17]. В. Сєрчик пов’язує освіченість Б. Хмельницького зі вродженою 

здатністю до самовдосконалення, яка впродовж усього життя не вигасала: «Крім 

того, вроджена кмітливість, інтелігентність, здатність до спостереження та 

удосконалення своїх умінь у будь-яких умовах, у яких він перебував, призвели 

до того, що він опанував кілька мов (польську, латину, турецьку) і перш за все 

військові знання» [572, с. 91].    

Головний рефрен тез про риси особистості Б. Хмельницького однозначно 

змістився в бік створення позитивного образу. Фактично в різних варіантах 

обігрують хист гетьмана до політики, державного будівництва, дипломатії та 

військової справи. При цьому акценти, які розставляє кожен автор, не змінюють 

загального переконання в тому, що український гетьман належить до видатних 

постатей ранньомодерних часів. А той факт, що подібні оцінки містяться і в 

науково-популярній літературі, сприяє відповідній еволюції уявлень в масовій 

свідомості.  

Наприклад, Р. Романський називає Б. Хмельницького талановитим і 

харизматичним [567, с. 3]. З. Вуйцик писав, що гетьман «був людиною 

непересічних талантів дипломатичних і загалом політичних, а що показало 

найближче майбутнє – і мілітарних» [595, с. 61]. Так само міркує Є. 

Клочовський, зазначаючи, що в особі Б. Хмельницького повстанці мали 
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«організатора і керівника небувало талановитого військово і політично» [499, с. 

186]. Аналогічно висловився Х. Літвін, пишучи, що Б. Хмельницький мав 

«величезний політичний талант» [512, с. 96].  Згідно з П. Кроллем, гетьман «був 

добрим організатором і чудовим політиком та дипломатом» [247, с. 79]. Я. 

Качмарчик наголошував, що Б. Хмельницький «володів неймовірною інтуїцією, 

яка дозволила йому, зокрема в політичній площині, здобути вражаючі успіхи», 

«був талановитим дипломатом і вмів читати між рядками» [148, с. 198, 312]. 

Подібних висловлювань можна подати ще багато. 

 Б. Хмельницького нерідко порівнювали з Олівером Кромвелем [148, с. 311; 

346, с. 130]. Я. Качмарчик при цьому, солідаризуючись із Л. Кубалею,  ще й 

наголошував, що перед гетьманом стояло набагато складніше завдання, ніж 

перед вождем Англійської революції [148, с. 311]. 

 Деякі дослідники, оцінюючи ті чи ті дії гетьмана, не скупилися на захопливі 

епітети. Зокрема, Х. Літвін, аналізуючи військово-політичні дії гетьмана влітку 

та восени 1648 р., писав про те, що «дворазове затримання козацького походу на 

Річ Посполиту після Корсуня і Замостя можна визнати за найбільш геніальні дії 

гетьмана, завдяки яким він уникнув поразки військової, а потім і політичної» 

[512, с. 96]. Я. Качмарчик зазначав, що Б. Хмельницький виявив «надзвичайну 

майстерність і рішучість у використанні всіх можливостей ослаблення Речі 

Посполитої». Або от ще одна теза дослідника, яка стосується діяльності гетьмана 

на початку 1649 р.: «…В листі до калги Крим-Гірея Хмельницький сяйнув своїм 

великим талантом» [148, с. 122–123]. М. Нагельський переконує, що «про 

організаторський талант Хмельницького свідчить факт, що 40-тисячний реєстр 

Війська Запорізького був готовий уже на початку 1650 р.» [551, с. 235]. 

Ще один показовий момент, на якому наголошують польські дослідники, 

полягає в тому, що гетьман постає людиною, позбавленою ідеологічної чи іншої 

зашореності й наділеною здатністю прагматично мислити та ухвалювати 

оптимальні рішення. У концентрованому вигляді такий погляд представлено в 

монографії Я. Качмарчика: «Хмельницький довів, що йому чужі будь-які 

доктринальні упередження і зумів ефективно послуговуватися засадами 
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політичного прагматизму» [148, с. 123]. В інших працях наголошувалося на 

прагматизмі Б. Хмельницького в конкретних ситуаціях. Скажімо, К. Петкевич 

акцентував на проявах цієї риси в промові, виголошеній гетьманом у Переяславі 

на початку 1649 р. перед посольством А. Киселя [238, с. 291].  

Показово, що навіть М. Франц, який виділяється в сучасній польській  

історіографії своїм надзвичайно критичним ставленням до Б. Хмельницького та 

його діяльності, не зміг повністю вийти за межі зазначеної вище тональності. 

Намагаючись знівелювати наявність у гетьмана військового та політичного 

хисту, дослідник усе-таки визнає його небуденні аналітичні здібності, які 

дозволили здобувати перемоги і втримувати булаву. Унаслідок чого, типово для 

М. Франца [195, с. 81–82; 500, с. 580] вийшла суперечлива теза, у якій поєднано 

дві непоєднувальні альтернативи: «Велич Богдана Хмельницького не полягала на 

уміннях мілітарних, ані тим паче політичних. Однак він був людиною, яка 

змогла правильно проаналізувати ситуацію, яка склалася, і витягнути правильні 

висновки» [483, с. 255]. В іншому місці дослідник у такий спосіб характеризує Б. 

Хмельницького – «харизматичний ватажок», «умілий політик» [483, с. 265, 270]. 

А ось ще один показовий сюжет: «Простежуючи діяльність Б. Хмельницького на 

переломі 1650–1651 рр., варто побачити його політичний хист та майстерність 

уникнення дипломатичних помилок. Делікатна гра, яка велася тоді на багатьох 

фронтах, принесла йому великі успіхи» [483, с. 303]. 

На відміну від М. Франца, сумніви Я. Качмарчика щодо військового хисту Б. 

Хмельницького мають зовсім іншу природу. Визнаючи, як раніше вже зазначено, 

непересічність різноманітних талантів гетьмана, Я. Качмарчик зауважує, що брак 

джерельної інформації стосовно безпосередніх керівних його дій під час 

військових кампаній, не дає змоги однозначно висловитися з приводу хисту 

полководця. Але це не впливає на загальну високу оцінку чеснот Б. 

Хмельницького. Я. Качмарчик, зокрема, пише: «Богдан Хмельницький був 

непоганим вождем, але ми небагато можемо сказати про його справжні здібності 

командувача. У кампаніях, у яких він брав участь особисто, він був змушений 

підпорядковуватися рішенням, які приймали його татарські союзники. Але 
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Хмельницький умів чудово підготувати свою армію до наступних сутичок з 

королівськими військами, виявляючи при цьому великі організаторські здібності. 

Серед козацьких полковників було, однак, чимало таких, які перевершували 

гетьмана військовим талантом – хоча б Іван Богун» [148, с. 312]. 

Підстава для такої оцінки Б. Хмельницького як полководця, яка не збігається 

з інтерпретаціями сучасної української та російської історіографії, а також інших 

польських істориків, дуже сумнівна. По-перше, не всі кампанії Б. Хмельницького 

відбувалися за участі кримських татар (наприклад, кампанії 1654–1656 рр.). По-

друге, у спільних битвах гетьман ніколи не був підлеглим ханові в оперативно-

тактичному плані, а його кроки, спрямовані на узгодження дій із союзниками, 

навпаки, свідчать про талант як організатора битв. Що ж стосується порівняння 

військового хисту І. Богуна та Б. Хмельницького, то для такого висновку бракує 

спеціального повноформатного компаративного дослідження. Насамкінець, сам 

Я. Качмарчик в іншому місці своєї монографії заперечує себе, коли пише про 

незначну оперативно-тактичну роль кримських і ногайських татар у 

Жовтоводській битві 1648 р.: «Козаки не завдячували успіхами біля Жовтих Вод 

і під Корсунем татарській допомозі. Загін Тугай-бея був нечисленним, до того ж 

татари були погано озброєні. У цьому контексті можна сказати хіба що про 

психологічне значення появи татар поруч із Хмельницьким» [148, с. 59]. 

Натомість інші польські дослідники вважають Б. Хмельницького 

талановитим полководцем і докладають багато зусиль для увиразнення цієї риси 

гетьмана. Сприяли цьому інтенсивні дослідження проблем військової історії, 

зокрема ті, які проводяться школою професора М. Нагельського. За останні два 

десятиліття з’явилося кілька десятків спеціальних праць (серед них і монографії), 

присвячені військовим кампаніям за участю Б. Хмельницького 1648–1653 рр. 

[441; 470; 481; 508; 559]. У цьому компоненті польські історики істотно 

випереджають українську історіографію, де дослідженням із суто військової 

історії приділено значно менше уваги. Однак загальний лейтмотив польських 

праць такий, що головні складники образу Б. Хмельницького як полководця 

концептуально перегукуються з ключовими узагальненнями українських 
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істориків. Характерним показником ціннісного зближення позицій є спільне 

написання книги про Жовтоводську битву 1648 р. польськими істориками (М. 

Нагельський, Т. Кшонстек, В. Маєвський) та українським дослідником І. 

Стороженком [508], одним із кількох українських авторів, який досліджував 

власне військові аспекти Національно-визвольної війни середини XVII ст.  

Насамперед дослідники визнають ключову роль українських козаків на чолі 

з Б. Хмельницьким у плануванні та проведенні військових операцій. Кримські 

татари як військова сила, хоча й мали величезне значення безпосередньо на полі 

бою (політичні моменти не беремо до уваги), але виступають лише як особливий 

чинник у планах гетьмана. Чи візьмемо концептуальні статті про військову 

майстерність сторін, виявлену в битвах середини XVII ст. [528; 540; 544; 581; 

482], чи зазначені вище праці, присвячені окремим битвам або військовим 

кампаніям. На сторінках цих досліджень не татари ініціюють ті чи ті кампанії 

або битви, не вони докладають дипломатичних та військових зусиль для 

реалізації задуму. Пальму першості беззастережно віддають Б. Хмельницькому. 

Іслам-Гіреєві та його оточенню належить лише функція відповіді на оперативно-

тактичні розрахунки українського гетьмана та власні політичні кроки під час 

різних кампаній. 

Безальтернативно в польській історіографії домінує успадкована з 

попередніх часів думка про те, що вирішальну роль в успіхах козацької зброї 

відіграла різка й принципова зміна Б. Хмельницьким підходів до організації 

військових дій проти війська Речі Посполитої. Гетьман ліквідував головну 

військову причину поразок усіх попередніх козацьких повстань – брак у козаків 

кінноти, завдяки якій вона могла б на рівних простояти шляхетській кавалерії. 

Без розв’язання цієї проблеми козаки мали б успішні наступальні дії лише проти 

невеликих підрозділів противника. Під час наближення ж основної армії козаки 

мусили закриватися у своєму знаменитому таборі, що призводило до неминучої 

поразки. Саме військово-політичний союз українських козаків із кримськими 

татарами дозволив ліквідувати колишню фатальну перевагу річпосполитського 

війська в кінноті, розчистивши в такий спосіб дорогу до блискучих перемог. 
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«Козацький гетьман досконало орієнтувався в бойових якостях кварцяного 

війська (головною мірою зіперті на кінноті). З огляду на слабкість козацької 

кінноти Хмельницькому був потрібен союзник, який би мав засоби, які б 

дозволили нейтралізувати ефективність польської кавалерії. Ідеально до того 

надавалися татари. Хоча вони й не мали важкої кінноти, але чисельна легка 

кавалерія давала козакам те, чого їм бракувало в попередніх повстаннях» [559, с. 

20], – ця розлога цитата добре ілюструє оцінки сучасної польської історіографії. 

У різному словесному оформленні така думка простежується в працях тих 

дослідників, які вивчали окреслену проблему.  

Несподіване для Варшави поєднання татарської кінноти з козацькою 

піхотою певною мірою шокувало коронне військо. Ян Віммер, зокрема, писав 

так: «Поєднання сили вогню рухомого козацького табору та маневреності 

татарської кінноти виявилося дуже грізним протягом усього початкового періоду 

протистояння на Україні, що більше викликало шок, який відбився на моралі 

польської кавалерії і був зламаний лише по берестецькій звитязі» [586, с. 118]. 

При цьому М. Нагельський уважає, що таке сум’яття було подолано аж у 1654 р., 

коли татари вийшли з військово-політичного союзу з Б. Хмельницьким і стали 

союзниками Варшави [551, с. 230]. У такий спосіб дослідник відсунув межу далі, 

ніж попередньо це робив В. Маєвський, який уважав, що криза була подолана 

вже в 1651 р. [523, с. 260]. 

 Подібно до М. Нагельського підсумовував Є. Теодорчик: «Після вибуху 

повстання від керівництвом Богдана Хмельницького всі способи перемоги над 

запорозькими козаками виявилися неактуальними. Союз з татарами дав 

Хмельницькому чисельну легку кінноту, яка могла обігнути коронне військо та 

унеможливити відведення перед козацьким табором» [581, с. 135]. М. 

Нагельський, чи не найпотужніший сучасний польський дослідник військового 

мистецтва, висловився так само: «Тактика противника, тобто співпраця руху 

(кіннота татарська) та вогню (козацький табір) була цілковитою несподіванкою 

для кварцяних сил, які до 1654 року (поза битвою під Берестечком) не могли собі 

порадити з противником» [551, с. 230]. У спеціальній статті М. Нагельський 
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зробив плідну спробу проаналізувати, як Варшава намагалася знайти адекватну 

відповідь на цей небувалий доти виклик, які зумовлені часом новації 

впроваджувалися до структури, чисельності та озброєння коронних сил, щоб 

нівелювати небезпечні переваги об’єднаного козацько-татарського війська [544, 

с. 308–335]. 

Водночас М. Нагельський на прикладі конкретних битв найповніше 

окреслив коло інших талантів Б. Хмельницького як полководця. Висновки 

дослідника формують чіткі поняття про складники майстерності гетьмана. 

Зокрема, М. Нагельський  назвав Б. Хмельницького «досконалим стратегом» за 

його підхід до зіткнень із польським військом у перші місяці війни. До такого 

твердження спонукав той факт, що гетьман зумів по черзі розбити два війська, не 

допустивши їхнього об’єднання [551, с. 230]. Дослідник також уважав частиною 

військових талантів Б. Хмельницького його вміння використати політичні 

проблеми Речі Посполитої під час планування військових операцій, як-от у битві 

під Пилявцями [551, с. 231], а також ефективну розвідувальну діяльність. 

Яскравого мазку до палітри уявлень про такі дії гетьмана додають зауваги М. 

Нагельського про те, що в 1651 р. «про військові приготування Речі Посполитої 

відав Хмельницький майже все від шпигунів, яких не бракувало навіть серед 

королівських покойових» [551, с. 238]. Це виразно перегукується з доробком В. 

Степанкова [324, с. 162–168]. 

 «Великий талант операційний» Б. Хмельницький, на думку М. 

Нагельського, продемонстрував навесні 1651 р., плануючи нову кампанію проти 

Варшави. Так само після дошкульної поразки під Берестечком гетьман, коли 

треба було швидко опанувати ситуацію, «виявився прекрасним організатором. 

Упродовж заледве двох місяців зумів організувати вцілілі полки і спровадити до 

Білої Церкви решту із Задніпров’я». Тому «сили польсько-литовські не могли й 

марити про здобуття козацьких позицій фронтальною атакою» [551, с. 240]. 

Подібні тези, без сумніву, яскраво деталізують образ Б. Хмельницького як 

талановитого полководця.  
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Аналогічний вплив мають конкретизації оперативно-тактичних планів 

українського гетьмана під час переможних для козацької зброї битв: 

Жовтоводської, Корсунської, Пилявецької, Збаразької, Зборівської, Батізької та 

Жванецької. Тут польські історики, детально описуючи перебіг військових 

кампаній, не уникають наголошення на хисті Б. Хмельницького, 

продемонстрованому як на етапі підготовки, так і під час битв. Нерідко 

дослідники описують арсенал військових та політичних засобів, які 

використовував гетьман задля досягнення своїх цілей. Зокрема, докладно 

аналізуючи Жванецьку кампанію, Д. Мілевський педалює на вмілому затягуванні 

з боку Б. Хмельницького українсько-польського протистояння, що дало змогу 

виграти час і діждатися підходу кримських союзників [528, с. 98]. М. 

Нагельський акцентує на використанні політичних та особистісних 

суперечностей у таборі противника [551, с. 233]. Автор відзначає те, що Б. 

Хмельницький проводив велику підготовчу дипломатичну роботу перед 

військовими кампаніями, що вигідно відрізняло його від усіх попередніх 

козацьких ватажків [489, с. 31–34]. Здебільшого тональність узагальнень у цьому 

питанні перегукується з ключовими висновками українських істориків. Позиції 

обох історіографій максимально зближені. 

Останнім часом з’явилося більше точок дотику й у питанні про оцінку битви 

під Берестечком 1651 р. та ролі в ній Б. Хмельницького. Ця перемога війська 

короля Яна Казимира тривалий час глорифікувалася в Польщі [510], що заважало 

тверезому й докладному аналізові події та її наслідків. Підсумовуючи стан 

вивчення подій під Берестечком 1651 р. в польській історіографії, П. Гавронь 

критично зауважив, що цей доробок «важко назвати вагомим... Проте попередні 

досягнення створили міцну основу для написання ґрунтовної сучасної 

монографії про цю надзвичайно цікаву битву» [76, с. 89]. Не беручи до уваги 

дослідження власне військових аспектів битви, варто зазначити, що за останні 

три десятиліття відбулося істотне зміщення акцентів у підходах до 

концептуалізації питання про результати битви, а відповідно й ролі Б. 

Хмельницького.  
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Якщо раніше акцентували на небувалому військовому успіхові Варшави, то 

тепер тональність сприйняття битви зміщують у напрямі більш щільного 

вписування її в політичний контекст. Водночас з’явилися тези, які підважували 

безальтернативність сценарію перемоги річпосполитського війська. І це дозволяє 

по-іншому подивитися на прорахунки й досягнення Б. Хмельницького. Уже 1988 

р. Я. Качмарчик зробив спробу дати політичну оцінку битви. Він же висловив 

припущення, що якби гетьманові вдалося завернути хана третього дня, 

«результат Берестецької битви звичайно міг би бути інакшим» [148, с. 206]. Я. 

Качмарчик, а також З. Вуйцик [598, с. 70] звернули увагу на такий факт, як 

можливе інспірування Б. Хмельницьким повстання на польських землях у 

Підгір’ї, що свідчило про системний підхід гетьмана до підготовки військової 

кампанії 1651 р. [148, с. 206]. Саме з надходженням до польського табору звісток 

про спалах повстання Я. Качмарчик пов’язує одну з причин небажання 

посполитого рушення заглиблюватися в Україну після перемоги над козацьким 

військом під Берестечком [148, с. 211–213].    

Надалі напрацювання Я. Качмарчика були поглиблені в дослідженнях М. 

Нагельського. Аналізуючи військові аспекти битви в тісному зв’язку з 

політичними стратегіями та дипломатичними й організаційними зусиллями Б. 

Хмельницького, науковець розширив підґрунтя для сумнівів щодо масштабів 

перемоги, здобутої Яном Казимиром під Берестечком, і водночас для додаткових 

роздумів з приводу дій українського гетьмана. 

Зокрема, докладний аналіз зимово-весняного походу 1651 р. польного 

гетьмана М. Калиновського на Брацлавщину з вирахуванням кількості втрат не 

тільки відтінив особливості реакції Б. Хмельницького з військового погляду, а й 

дозволив нівелювати традиційну тезу польської історіографії про катастрофу 

українського війська. Висновки М. Нагельського стали важливим аргументом 

для українського історика В. Брехуненка під час опрацювання ним концепції, яка 

заперечувала фатальність для козаків наслідків битви [67, с.70–71; 68, с. 113–

114].  



194 
 

 

Інший важливий акцент М. Нагельський зробив, пояснюючи дії 

українського гетьмана третього дня битви. Дослідник погодився з І. 

Стороженком, що головний мотив, яким керувався Б. Хмельницький, з’явившись 

у татарському таборі, полягав у стратегічному замислі «будь-якою ціною 

підготувати нову козацьку армію, яка зупинить марш коронних військ углиб 

України» [277, с. 21]. У такий спосіб М. Нагельський вивів на іншу орбіту наявні 

в польській історіографії версії поведінки гетьмана в критичний момент битви: 

прагнення завернути хана; утеча від смерті від шабель розчарованих козаків. 

Обидві ці версії дослідник подає, схиляючись до того, що Іслам-Гірей на певний 

час полонив гетьмана. Однак поставивши на вершину піраміди стратегічні 

розрахунки, дописав промовистий штрих до портрета гетьмана. Додатковим 

чинником, який мав наголосити на тому, що гетьман керувався тверезими 

розрахунками, а не гарячкою від усвідомлення неминучої поразки Війська 

Запорозького під Берестечком, виступає теза про те, що Б. Хмельницький  «міг 

розраховувати, що 40–50 тис. козацька армія успішно протистоятиме коронним 

силам настільки довго, що уможливить йому організувати відсіч за допомогою 

полків, залишених на Лівобережжі для оборони Києва від литовського війська 

під керівництвом польного гетьмана Януша Радзивіла» [551, с. 239]. 

На сьогодні польські науковці, за винятком Р. Романського, дійшли згоди в 

оцінюванні результатів битви крізь призму протистояння Війська Запорозького з 

Варшавою загалом. Розвиваючи стійку традицію розводити по різних нішах суто 

військові результати Берестечка 1651 та політичні наслідки, дослідники 

суголосно з українськими істориками зауважують, що Варшава так і не змогла 

належним чином скористатися зі своєї великої перемоги, й перекладають вину на 

принципові суперечності між королем Яном Казимиром та посполитим 

рушенням, яке не хотіло воювати далі й переслідувати козаків вглиб України. 

 Зокрема, З. Вуйцик зазначав, що «звитяга берестецька була, безумовно, 

великою, однак, як часто в нашій історії, не використана» [598, с. 73]. 

«Незабаром виявилось, що розгром ворога не був вирішальним і остаточним», – 

писав П. Кролль [179, с. 137]. Я. Домбровський зауважував, що Варшава так і не 
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змогла повною мірою скористатися своєю найбільшою в XVII ст. перемогою 

[467, с. 149]. Я. Качмарчик узагалі вважав, що вже друга фаза битви – тривала 

оборона козаками табору – значною мірою знівелювала загальну перемогу: 

«Десять днів, які витримав козацький табір, було, однак, достатньо, щоб 

перекреслити значення берестецької перемоги» [148, с. 210].  

Натомість М. Нагельський, Д. Гєровський та Я. Відацький переводять такі 

думки в більш концептуальну площину й дивляться на військово-політичні 

результати битви під Берестечком крізь призму протистояння Гетьманщини і 

Варшави загалом. «У результаті берестецька звитяга, одне з найвищих досягнень 

польської зброї, не принесла вирішення українського питання» [489, с. 38], – 

стверджував Д. Гєровський. М. Нагельський в унісон зауважував, що 

«Берестецька битва, яка мала стати вирішальним зіткненням із запорізькою 

Козаччиною, виявилася тільки одним з багатьох поєдинків з козацьким 

гетьманом Б. Хмельницьким» [227, с. 21]. Як уже відзначав П. Гавронь [76, с. 

88], Я. Відацький, попри слова про велич перемоги, оцінював загальний вплив 

битви під Берестечком на долю Речі Посполитої як значно вужчий, ніж 

Жовтоводської та Корсунської битв.   

Єдиним дослідником, який розглядав битву під Берестечком традиційно 

(суто військові результати), – був Р. Романський. В обох виданнях своєї науково-

популярної книги про Берестечко 1651 автор не переймається наслідками битви, 

а лише обмежується прославлянням небувалої перемоги королівського війська 

[567]. 

Завершуючи розмову про місце Б. Хмельницького в сучасному польському 

образі битви під Берестечком, варто звернути увагу на той факт, що збереглася 

традиція розглядати й неадекватні чинники, які нібито впливали на діяльність Б. 

Хмельницького. Йдеться, зокрема, про пияцтво, на якому свого часу 

наголошували Л. Кубаля та Ф. Равіта-Гавронський [510, с. 274, 279]. Я. 

Качмарчик також пише про це, хоча й не надає цьому значення [148, с. 208]. 
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3.3 Політичні концепції й практики 

 

Не лише в російській та українській історіографіях, але і в польській 

інтерпретація політичної програми Богдана Хмельницького посідає центральне 

місце. Подібно до того, як припинилися філіппіки на адресу гетьмана, остаточно 

відійшли в минуле спрощені оповіді про його мету та завдання, мотиви, які 

керували ним, сутність подій в Україні. Предметну розмову в середовищі 

польських істориків зосереджено навколо глибшого розуміння змісту політичних 

концепцій українського гетьмана, а беручи ширше – й нової української еліти, 

яка формувалася під його булавою на марші. Дисонує хіба що позиція М. 

Франца. Однак вкрай суперечливі, часом взаємовиключні тези дослідника 

змушують значною мірою взяти до уваги рівень його кваліфікації.  

В основі сучасного бачення проблеми лежать підходи, які органічно 

випливають із наслідків прискореного завершення в польській історіографії того 

«концептуального повороту» в поясненні української історії, який розпочався ще 

в 60-х рр. XX ст. Як докладно з’ясував В. Маслак, відбулося остаточне визнання 

самостійності українського історичного процесу, апробація концепції 

«Центрально-Східної Європи» та вирішальне ослаблення впливу концепцій 

«домової війни» та «єдиного шляхетського народу». Дослідник аргументовано 

показав, що «образ української державності (ранньомодерної. – Ю. С.), 

сконструйований більшістю сучасних польських істориків (серед  них і автори 

загальників із польської історії) базується на опції, яка описує протистояння 

середини – другої половини XVII ст. як війну за одержавлення українського 

світу, розглядає шанси на здобуття незалежності та подає подальшу історію 

Гетьманщини крізь призму ступеня реалізації ідеї самодостатньої державності з 

гетьманом на чолі» [195, с. 287]. 

На такому тлі політична програма Б. Хмельницького неминуче мусила 

набути значення ключового компонента для вияснення як підвалин тих разючих 

змін, що були започатковані ним, так і напрямів цих змін. І цілком закономірно, 

що проблема розглядається у своєму розвиткові подібно до того, як це 
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притаманно й іншим головним дослідницьким силам в її опрацюванні – 

українській та російській історіографіям. Відмінність, однак, полягає в тому, що  

польські історики, за винятком однієї невдалої спроби (М. Франц), не 

заглиблюються в ґенезу політичних концепцій козацької старшини середини 

XVII ст. Погляди Б. Хмельницького не вписані в дискурси й стратегії української 

шляхти  кінця XVI – першої половини XVII ст. і дуже слабко в погляди 

попередніх генерацій козацької старшини. Крім усього іншого, це свідчить про 

те, що залишається належно не продискутованою концепція про Б. 

Хмельницького як пряме культурне й ментальне дитя Речі Посполитої. 

На сьогодні в рамках польської історіографії відсутні спроби цілісно 

проаналізувати джерела формування саме змістового наповнення політичної 

програми Б. Хмельницького в попередніх практиках козацької старшини. 

Підходи обмежуються розглядом еволюції станових вимог Війська Запорозького 

до Варшави в першій половині XVII ст., появи релігійних гасел та вимог 

урівняння козаків за соціальним статусом зі шляхтою, що свідчило про 

розширення інтелектуальних обріїв верхівки козацтва та загальної платформи 

політичних змагань з Варшавою [473; 474; 550]. На цьому ґрунті пізніше й 

виникає програма Б. Хмельницького. Проте бракує спостережень про те, чи 

мають її конкретні складники генетичних попередників у концепціях козацької 

старшини першої половини XVII ст., тоді як в українській та російській 

історіографіях, як про це вже йшлося, з’явилася тенденція погляду на козацькі 

політичні концепції середини XVII ст. саме з такого погляду. Відтак політичні 

обрії Б. Хмельницького штучно підносять на невластивий п’єдестал і подають як 

надто вже нове слово в історії українського козацтва. У такий спосіб провокують 

ефект своєрідного штучного розриву між ними та попередніми козацькими 

напрацюваннями із заниженням інтелектуального потенціалу попередників та 

наданням інтелектуальному дітищу Б. Хмельницького надмірної унікальності. 

Це контрастує з доробком української та модернізаторської хвилі російської (Т. 

Таїрова-Яковлєва) історіографій, де простежено прямі перегуки між ключовими 
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компонентами політичної програми Б. Хмельницького та інтелектуальною 

спадщиною попередників – козацької старшини 1620–1630-х рр.   

За таких обставин єдиною посутньою реакцією на цю проблему серед 

польських істориків залишається спроба М. Франца зіставити політичні 

концепції Петра Конашевича-Сагайдачного та Б. Хмельницького. Спроба 

невдала й уже піддана вмотивованій критиці як у Польщі, так і в Україні [195, с. 

81–82; 500, с. 580]. Намагання М. Франца типологічно нагадують підходи 

російського дослідника Г. Саніна, який порівнював постаті Богдана 

Хмельницького та Івана Мазепи. Для Г. Саніна негативність І. Мазепи 

контрастує з позитивністю Б. Хмельницького і визначається за критерієм 

лояльності до геополітичних інтересів Московської держави. Діяльність обох 

гетьманів вписується в це прокрустове ложе. Так само М. Франц оцінює 

політичні концепції гетьманів Б. Хмельницького та П. Сагайдачного, замінивши, 

зрозуміло, Москву на Варшаву.  

Протиставляючи Б. Хмельницького П. Сагайдачному, М. Франц насправді 

мав на меті науково дискредитувати курс на незалежну Українську державу 

через подання альтернативного сценарію, який щадив територіальну цілісність 

Речі Посполитої. Адже для М. Франца поява на українській землі незалежної від 

Варшави Гетьманщини була повністю неприйнятною, про що дуже виразно 

свідчить його наступна теза: «Спроба побудови козацької держави, зроблена 

Богданом Хмельницьким та його наступниками, робилася коштом земель Речі 

Посполитої, коштом її потуги, спокою і безпеки. Ця кривава війна вибухнула  у 

спільному домі, який від віків називався Річчю Посполитою і не був нічиєю 

землею» [483, с. 242]. 

 Виносячи за дужки дивну фразу про вік Речі Посполитої, котрій на 1648 р. 

насправді не виповнилося й 80-ти років, не важко побачити справжні мотиви, які 

рухали дослідником. Однак, без сумніву, сам факт зіставлення політичних 

програм Б. Хмельницького та П. Сагайдачного (інша річ, якість інтерпретації цих 

програм) має значний інспіраційний потенціал, як і промовиста теза про те, що 

будівничий Гетьманщини, зрештою, «користувався лише планами і концепціями, 
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уже раніше витвореними. Хмельницький був лише виконавцем певних ідей, 

витворених за часів Сагайдачного, а пізніше розвинутих митрополитом П. 

Могилою» [483, с. 242]. Але цей потенціал поки що залишився в Польщі 

належним чином не зреалізованим. Можливо, на заваді стали відверта 

розбалансованість дослідження М. Франца, його спроби реанімувати старий, з 

ХІХ ст., образ Б. Хмельницького як безпринципного зрадника, а також 

взаємовиключні твердження, розсипані по тексту. 

Отже, політичні концепції Б. Хмельницького в сучасній польській 

інтерпретації постають усе-таки без того бекграунду, який характерний для 

українського аналога, однак вони щільно вписуються в мінливу ситуацію в Речі 

Посполитій середини XVII ст. Ключовими складниками образу політичної 

програми гетьмана, які нині активно досліджують, є такі: еволюція уявлень та 

ідей, опції автономізму й незалежності та перехід від однієї до іншої, Туреччина, 

Крим, Московія та ідея протекторату над Гетьманщиною стороннього володаря, 

молдавська стратегія, Б. Хмельницький та ідеї гадяцького циклу. Інші елементи 

представлені набагато скупіше. 

Варто також зауважити, що, ведучи мову про ідею державності в політичній 

програмі українського гетьмана та визрівання курсу на незалежність 

Гетьманщини, польські історики оперують інформацією із джерел, які виникли в 

рамках українсько-польських та українсько-литовських стосунків. Не залученим 

до наукового аналізу залишається евристичний потенціал документів про 

українсько-московські взаємини. Як зазначено в дослідженнях В. Брехуненка 

[63, с. 255–261, 291, 294; 69, с. 89–96; 399, с. 53–71], гетьманські листи до 

московського царя та порубіжних воєвод, відписки останніх, статейні списки та 

відписки московських послів містять важливу інформацію із окресленої 

проблематики. Саме під час переговорів у квітні 1649 р. з московським послом Г. 

Унковським Б. Хмельницький найповніше представив свою політичну програму, 

значно рельєфніше, ніж на переговорах з комісією А. Киселя в Переяславі.  А 

пізніше гетьман від часу до часу «проговорювався» про важливі елементи своїх 

концепцій. Однак навіть в найширшому сюжеті (авторства В. Сєрчика) про 
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відвідини Чигирина посольством Г. Унковського не подано жодного фрагмента 

цих розмов. Дослідник без узагальнень цитує слова Б. Хмельницького, сказані на 

переговорах [578, с. 218–220].  

 

*** 

Відправним пунктом нинішнього аналізу політичної програми Б. 

Хмельницького є визнання її постійної еволюції під впливом внутрішніх та 

зовнішніх обставин. Я. Качмарчик зробив спробу виділити окремі періоди 

розвитку політичних концепцій гетьмана, яких, на думку автора, існувало три 

версії. Запропонована дослідником у 1988 р. візія мала великий вплив на 

подальші інтерпретації проблеми в польській історіографії, ставши своєрідною 

матрицею для інших представлень. Найважливіша ж риса типологізації пера Я. 

Качмарчика полягає у виборі критерію та в подальшому сприйнятті цього 

критерію більшістю польських істориків. Таким мірилом стали істотні зміни в 

поглядах Б. Хмельницького на проблему незалежності створеної ним держави. 

Поява саме цього критерію дуже показова. Вона надзвичайно рельєфно 

віддзеркалює специфіку провідного тренду сучасної польської історіографії в 

поясненні феномену української Національно-визвольної війни середини XVII 

ст., а також тієї буремної доби історії Речі Посполитої загалом. І це стало 

логічним підсумком еволюції підходів, промоутерами якої у 1960–1980-ті рр. 

стали З. Вуйцік, Я. Перденя та Т. Хинчевська-Геннель. Водночас з’явилося 

надійне підґрунтя для зближення вихідних позицій польських та українських 

істориків, що уможливило плідну співпрацю між ними, результативні дискусії 

навколо широкого спектру проблем та спільні наукові проекти.  

Я. Качмарчик виділяє три головні періоди еволюції політичної програми Б. 

Хмельницького, які істотно різняться один від одного. Але в рамках кожного з 

них програма також зазнавала менших модифікацій. Перший період охоплює 

1648 рік, у цей час гетьман розробив дві версії програми. В основному тексті 

монографії цей період позначається як ембріональний: гетьман ще остаточно не 

визначився з пріоритетами, а також із майбутнім того державного організму, 
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який утворювався внаслідок поширення гетьманської влади на величезні 

території України. Дослідник уникає прямих відповідей на запитання про 

сутність політичних планів Б. Хмельницького зразка весни-літа 1648 р., 

наголошуючи на тому, що програма, розроблена після блискучої Корсунської 

перемоги, «зводилася до гарантування козаччині прав і привілеїв, які вона мала 

перед поразкою Плав’юка» [148, с. 88; 495, с. 69]. Водночас автор зауважує, що 

вона все-таки виходила за межі звичних козацьких вимог першої половини XVII 

ст., тому що в листі до коронного гетьмана М. Потоцького Б. Хмельницький 

вимагав «виділення з території Речі Посполитої простору, що був би під 

виключним контролем козаків» [495, с. 65].  

Головний рефрен образу тогочасної політичної програми українського 

гетьмана, створеного Я. Качмарчиком, свідчить про невикристалізованість 

остаточних намірів Б. Хмельницького. Водночас науковець наголошував на 

вміло обраній ним тактиці просування інтересів повстанців. Розглядаються 

також чинники, під впливом яких змінювалося наповнення програми. 

Ключовими з них визнаються події на театрі військових дій, дипломатичному 

рівні, суспільно-політична ситуація в Україні й Речі Посполитій загалом, у 

Криму, Туреччині та Московії.  

Говорячи, наприклад, про скромність реальних козацьких вимог до Варшави 

від червня 1648 р., дослідник зазначає, що не варто вважати, що в них 

віддзеркалена вся політична програма гетьмана. «Причин відходу 

Хмельницького від радикальних вимог треба шукати в тяжкій ситуації, у якій він 

опинився після Корсуня, та чудовому розумінні козацьким вождем внутрішньої 

ситуації в Польщі» [495, с. 65], – підкреслює Я. Качмарчик. Плани ж гетьмана 

були масштабними й сягали вирішальної перемоги над Варшавою (не 

пояснюється, правда, з якою метою), бо «Богдан Хмельницький чудово знав, що 

не надійшов час остаточного вирішення й одна битва може перекреслити всі 

дотеперішні успіхи» [495, с. 71–72]. Пізніше подібно оцінював червневу 

інструкцію Б. Хмельницького Д. Плови, зауважуючи, що під час її аналізу «треба 
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взяти до уваги звиклу посольську риторику й наповнені куртуазією політичні 

формули» [559, с. 96].  

Друга версія програми Б. Хмельницького в рамках першого періоду 

розвитку його політичних концепцій з’явилася, на думку Я. Качмарчика, під час 

облоги козацьким військом Львова та спроб гетьмана вплинути на вибори нового 

короля Речі Посполитої. Головним індикатором цієї програми вважають 

«Кондиції», привезені до Варшави козацьким посольством, спорядженим 

гетьманом з-під Львова. Аналізуючи документ, дослідник доходить висновку, що 

«політична програма, викладена в «Кондиціях», далека від радикалізму і в засаді 

не виходить за межі мети, накресленої в травні 1648 р. Багато пунктів 

сформульовано неточно й можуть інтерпретуватися дуже довільно» [148, с. 92].  

Зміст наступного етапу в еволюції політичних концепції українського 

гетьмана – від кінця 1648  до Білоцерківської угоди 1651 р. – виписано об’ємно. 

Перебіг розмов Б. Хмельницького з посольством А. Киселя в Переяславі (січень 

1649) схилив дослідника до висновку, що плани гетьмана «уже містять виразну 

концепцію майбутнього України. Адже гетьман говорить про Руське князівство 

по Львів, Холм і Галич» [148, с. 101]. На думку Я. Качмарчика, від травня 1648 р. 

це вже був третій варіант сформульованої гетьманом програми. Не зрозумілими 

залишалися тільки уявлення Б. Хмельницького про оптимальний для 

Гетьманщини зв’язок з Річчю Посполитою [148, с. 101–104]. Справа прояснилася 

під час битви під Зборовим, коли з’ясувалося, що гетьман прагнув «політичної 

незалежності України» [148, с. 134]. А подані королю Яну Казимиру «Пункти 

про потреби Війська Запорозького до його королівської милості, пана нашого 

милостивого» подаються як «один із найсуттєвіших документів з періоду 

повстання Хмельницького, бо в ньому найповніше викладено політичну 

програму гетьмана» [148, с. 136]. 

Важливо для польського образу Б. Хмельницького, що дослідник акцентує 

на заслугах, власне, гетьмана в появі цієї версії політичної програми. Б. 

Хмельницький постає правителем, інтелектуально вищим за більшість свого 

оточення, справжнім творцем політичних концепцій та здатним нав’язати своє 
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розуміння соратникам. «Саме він (Б. Хмельницький. – Ю. С.) був її творцем, а на 

багатьох елементах цієї програми гетьман наполіг навіть усупереч думці 

козацької старшини» [148, с. 104]. 

Від Зборова 1649 і до Берестечка 1651 р. концепції Б. Хмельницького під 

впливом результатів Зборівської  угоди еволюціонували в рамках курсу на 

самодостатність Гетьманщини в складі Речі Посполитої. Білоцерківська угода 

1651 р. перекреслила цю тенденцію. Вона «цілковито змінила політичну 

концепцію Хмельницького й викликала поважні зміни в стосунках в середині 

козацтва» [495, с. 71]. Відтоді гетьман став на шлях цілковитого від’єднання від 

Речі Посполитої й предметного пошуку зовнішнього протектора. І такої позиції 

Б. Хмельницький тримався до кінця свого життя. Як зазначав Я. Качмарчик, «під 

Зборовом Хмельницький отримав можливість будівництва de facto незалежної 

козацької держави в межах політичної системи Речі Посполитої обох народів. 

Тепер цю можливість у нього відібрали. Козацький гетьман мусив шукати 

іншого шляху до незалежності України» [495, с. 71–72]. 

До сьогодні Я. Качмарчик залишається єдиним польським істориком, який 

спеціально структурував еволюцію політичних концепцій Б. Хмельницького. У 

подальшому відчутним залишається значний вплив концептуального каркасу, 

створеного Я. Качмарчиком, навіть тоді, коли інакше трактується проблема 

виникнення в гетьмана незалежницьких інтенцій, про що буде сказано нижче. У 

будь-якому разі кінець 1648 – початок 1649 р., Зборівська та Білоцерківська 

угоди, Переяславська рада 1654 року визнають у польській історіографії 

рубіжними віхами. Достатньо згадати бодай те, що З. Вуйцік, який ознайомився з 

монографією Я. Качмарчика ще в рукописі, невдовзі писав, що погоджується з 

автором у питанні щодо еволюції політичної програми Б. Хмельницького [598, с. 

67]. Дослідник лише зробив уточнення, що гетьман почав відходити від ідеї 

української державності в складі Речі Посполитої вже в період між Зборовом 

1649 та Берестечком 1651 [598, с. 67, 69]. А М. Нагельський, скажімо, у стилі Я. 

Качмарчика писав, що «Білоцерківська угода поставила під знаком питання 

побудову незалежної козацької держави у складі Речі Посполитої» [551, с. 240].  
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 Інтелектуальний вплив концепції Я. Качмарчика виразно відчувається і в 

узагальненнях Г. Літвіна: «У перший період великого повстання козацька 

сторона завдяки Хмельницькому вміло реалізувала програму досягнення 

максимальної користі в рамках формального зв’язку з Річчю Посполитою, не 

занедбуючи складної дипломатичної гри з Москвою Стамбулом без запевнення 

собі військової допомоги. Підставою цієї концепції було нормалізування 

контролю козаків над якомога більшою територією через правову заборону 

вступу на цей обшир коронних військ» [512, с. 96]. Так само бачимо перегуки і в 

інтерпретації періоду, започаткованому поразкою Війська Запорозького під 

Берестечком та Білоцерківським миром 1651 р.: «Альтернатива порозуміння з 

Річчю Посполитою була після Берестечка та Батога дуже непопулярною. 

Прийняття реальної турецької протекції також. Самостійна боротьба за 

незалежність неможлива» [512, с. 99]. 

В усьому цьому найважливішим є той факт, що головну ідею політичних 

концепцій українського гетьмана шукають у планах одержавлення українського 

світу, у чому полягає ключова особливість сучасних інтерпретацій в сучасній 

Польщі діяльності гетьмана, цілком перегукуючись із ситуацією, що 

спостерігається в українській та російській історіографіях. Лінія З. Вуйцика – Я. 

Пердені, яка з’явилася ще в 60 – х рр. XX ст., остаточно перемогла. Навіть М. 

Франц, який силкувався поставити під сумнів існування Української держави в 

часи Б. Хмельницького (хоча від часу до часу суперечить собі), не ризикнув 

відкинути наявність у гетьмана подібних планів і зазначав, що «Хмельницький 

від початку прагнув до власної держави» [483, с. 399]. За один із 

опосередкованих проявів домінування зазначеної тенденції можна взяти факт 

публікації 1995 р. в науково-популярному польському історичному часописі 

статті Ю. Мицика під промовистою назвою «Чи прагнув Хмельницький 

незалежної України?» [536, с. 10–15].   

Якого рівня суверенітету від Речі Посполитої прагнув Б. Хмельницький і на 

якому етапі в нього виникла державницька ідея? Відповіді на ці запитання 

зумовили появу різних міркувань з амплітудою від автономії в складі Речі 
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Посполитої до повного відокремлення. А останнім часом нового дихання 

дискурсу додало докладне простеження М. Дроздовським реакції шляхти на 

початок війни. Зокрема, на численних прикладах висловлювань шляхтичів із 

різних середовищ дослідник дійшов однозначного висновку, що шляхта була 

свідома того, що війна загрожує цілісності Речі Посполитої» [478, с. 129]. 

Порівняймо це узагальнення з висловленою на три роки раніше думкою Д. 

Плови: «Ніхто, включно з Адамом Киселем, не давав собі ради, якою реальною 

загрозою для інтегральності Речі  Посполитої був той бунт» [559, с. 96]. 

Головних тенденцій в інтерпретації проблеми можна виділити три: ідея 

державності з’явилася в Б. Хмельницького вже на старті української 

Національно-визвольної війни; ідея викристалізувалася в кінці 1648 – на початку 

1649 рр.; гетьман ще в 1648 р. прагнув незалежності. Насправді це нагадує 

ситуацію в сучасній українській історіографії, де також, як уже було показано 

вище, наявні ці три течії. І знову ж таки доводиться зазначати, що окрема позиція 

тут належить М. Францу. Науковець спробував узагалі позбавити образ Б. 

Хмельницького будь-якого внеску в розробку державницької ідеї. Згідно з 

дослідником, позицію гетьмана якщо не повністю, то принаймні значною мірою 

визначили напрацювання П. Конашевича-Сагайдачного та П. Могили: «Ґрунт під 

козацьку державу (ідею) постав раніше. Хмельницький виявився добрим її 

виконавцем і реалізатором. Візіонером, однак, не був, а внаслідок клопотів, які з 

часом з’являться, заперечить плани попередників і віддасть українські землі 

Росії» [483, с. 282]. Утім дослідник у звичному для себе стилі подає тезу, нічим її 

не підкріпивши. Він ні в який спосіб не конкретизував, на чому ж базується його 

теза, які саме ідеї П. Конашевича-Сагайдачного, а особливо П. Могили, 

вплинули на державницький складник політичної програми Б. Хмельницького і в 

чому треба вбачати заперечення ідей попередників.  

Не можна сказати, щоб якась інтерпретація виразно домінувала. Упродовж 

досліджуваного періоду більш-менш рівномірно співіснують усі вони, 

взаємопереплітаючись в історіографічному просторі. У версії Г. Літвіна створена 

Б. Хмельницьким суспільна структура до кінця 1648 р. ще «не диспонувала всіма 
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атрибутами суверенної держави» [512, с. 95–96]. Я. Качмарчик [148, с. 101], М. 

Нагельський [551, с. 232, 235], М. Маркевич [526, с. 504], Ф. Лесняк та Д. Рись 

[511, с. 102], А. Сулима-Камінський [346, с. 130], А. Перналь [236, с. 69] датують 

появу в політичних концепціях Б. Хмельницького державницьких устремлінь 

кінцем 1648 – початком 1649 року. Два останніх історики пов’язують це із 

впливами, які йшли від єрусалимського патріарха Паїсія. Тобто А. Сулима-

Камінськийта А. Пернальдосліджують у руслі традиційних історіографічних 

підходів, генерованих ще в ХІХ ст., і притаманних також значній частині 

сучасної української та російської історіографій. Такий підхід відбиває слабку 

реакцію на уведення до наукового вжитку нових джерел (навіть і завдяки 

польським ученим), які дозволяють ревізувати старі підходи. 

 Водночас на початку ХХІ ст. з’явилися дослідники, які ведуть мову про 

перші місяці війни як період становлення ідеї побудови самодостатньої держави 

з гетьманом на чолі, а до початку 1649 р. відносять лише відкрите проголошення 

Б. Хмельницьким своїх ключових цілей. Зокрема, В. Сєрчик уважав, що Б. 

Хмельницький уже в травні 1648 р. мислив «про зірвання залежності від Речі 

Посполитої, про абсолютне чи виняткове панування на Україні, а також про 

самостійні відносини з іншими державами» [578, с. 45; 576, с. 147]. Дослідник 

підходив до питання прагматично, уписуючи українську ситуацію в 

загальносвітовий контекст. Тобто виходив із самої логіки переходу людських 

спільнот до державної самоорганізації: «Генерально беручи, війна з Польщею 

разом із виниклою внаслідок цього загрозою для всього козацтва становили 

причину швидкої появи концепції будови самодостатньої козацької держави 

(хоча з обмеженою суверенністю, бо визнавала зверхність монарха котроїсь із 

сусідніх держав). У цьому разі почав діяти той самий універсальний механізм, 

який колись спричинював перехід племінних спільнот у більші державні 

організми, коли тільки такі могли протистояти зовнішній загрозі, яка існувала» 

[576, с. 147]. 

Погляди В. Сєрчика (ідеться про виникнення у світогляді Б. Хмельницького 

державницької ідеї вже в перші місяці повстання) підтримали Д. Геровський, П. 
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Кролль, К. Петкевич та М. Франц. Д. Гєровський  зауважував, що до створення 

держави Б. Хмельницький був готовий вже в травні–червні 1648 р. Після перемог 

на Жовтих Водах та під Корсунем «Хмельницький був готовий до угоди, яка 

опиралася б на  створення в Наддніпрянщині автономної української держави 

для козаків та значне збільшення реєстру, а також на забезпеченні свободи 

православ’я в Речі Посполитій та повернення церков, забраних на Волині та в 

Люблінському воєводстві» [489, с. 24]. П. Кролль відзначав, що «від початку 

війни з Річчю Посполитою Хмельницький прагнув до побудови незалежної 

держави, у складі якої перебували всі руські землі» [506, с. 40]. К. Петкевич 

переконаний, що держава виникла по факту вже в 1648 р. «раптово внаслідок 

драматичних політичних подій на території, з якої були витіснені всі політичні 

інститути Речі Посполитої» [237, с. 286]. Зрештою, М. Франц, незважаючи на те, 

що заперечував сам факт побудови Української держави в середині XVII ст., усе 

ж зауважував, що Б. Хмельницький від початку війни мав такі плани і після 

Зборівської угоди 1649 р. намагався реалізувати їх. Це видно хоча б з таких тез: 

«Зборів реалізував не тільки ідею, яка з’явилася задовго до 1649 р., але також і 

марення Хмельницького з початків його бунту... Зборівська угода декретувала 

формально-правове виникнення козацької автономії, яка була замінником 

руської держави в Україні, про яку мислив Богдан Хмельницький» [483, с. 287].  

На створення концепції ранньої появи ідеї розбудови держави, очевидно, 

вплинуло розширення актуалізованої джерельної бази дослідження політичних 

концепцій Б. Хмельницького в початковий період Національно-визвольної війни 

– 1648–1649 рр., а також концепція Ю. Мицика, оприлюднена в 1995 р. [204, с. 

28]. У російській історіографії найочевиднішим прикладом впливу зауважених 

напрацювань є концепція Т. Таїрової-Яковлєвої про виникнення в козацькому 

середовищі державницької ідеї вже в першій половині XVII ст. [348, с. 207–208]. 

Найяскравішим же відгомоном у Польщі, як це не парадоксально, стала позиція 

такого контроверсійного М. Франца.  

Здається, теза М. Франца про те, що Б. Хмельницький лише успадкував від 

попередників (конкретно П. Сагайдачного) державницьку ідею, була навіяна 
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саме доробком названих вище істориків. Дослідник  заперечував у своєму стилі 

сам факт побудови в Україні держави в середині XVII ст.: «Козацтво змогло 

випрацювати ідею своєї державності в першій половині XVII ст.: і багато разів  

реалізувати її в другій половині цього століття» [483, с. 208]. Проте ця теза, яка 

могла стати відправним пунктом для подальшого переосмислення концепції 

подій в Україні середини XVII ст., не була належно обговорена в середовищі 

польських істориків подібно до Францової ідеї про перегук між політичними 

концепціями Б. Хмельницького та інтелектуальним доробком попередньої 

козацької еліти. Тому магістральним напрямом польської історіографії 

залишилося відзначення еволюції в першій половині XVII ст. світогляду 

козацтва під впливом релігійного чинника, діяльності в козацькому середовищі 

православних інтелектуалів, наростання переконань у тому, що станові запити 

козацтва не вдасться розв’язати в межах незмінного в Речі Посполитій 

структурування верхівки соціальної піраміди (Т. Хинчевська-Геннель, М. 

Дроздовський, Г. Літвін, М. Нагельський, А. Перналь, З. Вуйцик) та ін. [195, с. 

77]. Крім визнання того, що козацтво з 20-х рр. XVII ст. почало у своїх змаганнях 

з Варшавою обстоювати національно-релігійні інтереси українського народу, ця 

тенденція в подальшому не була поширеною в польській історіографії. Інакше 

кажучи, фактично відбулося сприйняття давньої концептуальної лінії української 

історіографії, яка в концентрованому вигляді була опрацьована ще М. 

Грушевським.    

Утім поява 2005 р. чіткої позиції К. Петкевича про швидке й різке 

виникнення Української держави на підконтрольних Б. Хмельницькому теренах 

ще в 1648 р. свідчить про те, що проблема таки постала. Особливого підтексту 

додає той факт, що М. Франц та К. Петкевич працюють в тому самому 

університеті в Познані, а концептуальна стаття останнього «Україна на 

роздоріжжя. Козацька держава», була видрукувана в Росії. 

У 2015 р. побачила світ монографія М. Дроздовського «Ми про нас та інших. 

Шляхта Речі Посполитої супроти запорозького козацтва в 1648–1649 рр.». Книга 

стала логічним продовженням зусиль ученого як плідного дослідника 
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інтелектуального світу українського козацтва в першій половині XVII ст. Уже 

сама тематика монографії зумовила потребу інтерпретувати ті джерела, які 

актуалізували свого часу Ю. Мицик, В. Степанков та Я. Федорук, доповнивши 

іншими. Адже оприлюднені цими дослідниками відомості про державницькі 

плани гетьмана та його найближчих соратників містяться якраз у документах 

шляхетського походження. Відповідно М. Дроздовський упритул наближався до 

того, щоб висловитися з приводу часових рамок появи державницької ідеї в 

політичній програмі Б. Хмельницького та бачення гетьманом співвідношення 

між Гетьманщиною та Річчю Посполитою. І автор справді значно розширив 

актуалізовану джерельну базу. Унаслідок цього в його поданні бачення шляхтою 

рівня загрози від подій в Україні та планів Б. Хмельницького вийшло набагато 

об’ємніше, ніж це було в попередніх дослідженнях.   

Проаналізувавши значний комплекс епістолярної спадщини коронної та 

української шляхти середини XVII ст., щоденники, діаріуші та історично-

публіцистичні праці шляхтичів із різних середовищ, М. Дроздовський зробив 

однозначний висновок: «Від самого початку козацького виступу усвідомлення 

національного характеру протистояння, яке точилося в Україні, було характерне 

не тільки представникам тогочасного суспільства Речі Посполитої чи дуже 

проникливим закордонним спостерігачам подій, які відбулися на її обширах» 

[478, с. 89]. Щобільше, дослідник показав, що в середовищі шляхти «панувало 

переконання про прагнення козацького гетьмана до утворення удільного 

Князівства Руського» [478, с. 123], тобто Української держави. При цьому таке 

прагнення шляхта фіксує вже в перші місяці повстання: «Аналіз уже перших 

реакцій шляхти на вибух повстання на Україні показує, що розуміла вона 

емансипаційні наміри переможця з-під Корсуня» [478, с. 123]. Важливим є й те 

узагальнення дослідника, що подібні переконання були притаманні по всій 

вертикалі шляхетського середовища – від магнатів до рядової шляхти [478, с. 

136]. 

М. Дроздовський погодився з В. Сєрчиком стосовно того, що Б. 

Хмельницький від самого початку повстання домагався «цілковитої автономії» 
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[478, с. 124]. Але якщо В. Сєрчик опирався на поодинокі свідчення сучасників, 

то М. Дроздовський залучив для аналізу набагато ширшу базу, що робить його 

висновки більш ґрунтовними та достовірними. Наприклад, дослідник уводить до 

наукового обігу лист від 8 червня 1648 р. галицького хорунжого Яна Улицького 

та стражника військового Станіслава Яскольського до архібіскупа гнєзненського 

Яна Лещинського, у якому автори дуже промовисто пишуть про наміри 

повстанців: «Наперед аби по Білу Церкву мати удільну і відмежовану державу, 

друга, щоб були допущені до давніх вольностей, третя, щоб до міст, замків та 

держав ані старости, ані воєводи жодного права не мали» [478, с. 124–125]. Або 

візьмемо відомості з Бару від 5 червня 1648 р., де зазначено, що козаки вимагали 

від взятого в полон польного гетьмана Марціна Калиновського, щоб той 

«маєтності, які має на Україні в диспозицію козацьку віддав, щоб там вже 

Хмельницький осібне Князівство впровадив» [478, с. 125]. Ці відомості 

перегукуються із джерелами, використаними Ю. Мициком [204, с. 28] та Я. 

Федоруком [366, с. 9] про те, що Б. Хмельницький титулується руським князем, і 

водночас доповнюють їх.  

Концептуалізація М. Дроздовського (на сьогодні найоб’ємніше в польській 

історіографії дослідження проблеми виникнення ідеї державності в політичних 

концепціях Б. Хмельницького) логічно постає на міцному фундаменті зі свідчень 

представників різних середовищ польської, литовської та української шляхти. 

Вона узагальнює напрацювання попередників та істотно підсилює тенденцію на 

модернізацію уявлень про політичну програму гетьмана та характер української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст. Водночас вона яскраво 

демонструє взаємозближення інтерпретацій українських та польських істориків, 

а також модернізаційної хвилі російської історіографії. Зрештою, висновкування 

М. Дроздовського мають потенціал значного впливу на ту частину української 

історіографії, яка схильна занижувати інтелектуальний потенціал козацької 

старшини і віддетерміновувати державотворчі ідеї в оточенні Б. Хмельницького 

на значно пізніший період. Аргументи польського дослідника істотно звужують 

евристичні можливості для представників цієї течії.  
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*** 

Наступним важливим елементом формування образу Б. Хмельницького, 

тісно пов’язаним з ідеєю одержавлення українського світу, є інтерпретація того, 

у який спосіб гетьман бачив ідеальний для нього зв’язок Гетьманщини з Річчю 

Посполитою. Проблема появи в Б. Хмельницького та його оточення інтенції до 

автономії чи незалежності не нова в польській історіографії. Ще Л. Кубаля писав 

про післязборівські реалії в кольорах, які свідчать про розуміння ним реальної 

міри залежності держави Б. Хмельницького та Речі Посполитої в практичній 

площині: «Урядник Речі Посполитої, який має 40 000 війська з необмеженою 

владою і якому без війни з сусідньою потугою одібрати булаву не сила, не може 

бути названий підданим»[510, с. 160]. У такий своєрідний спосіб дослідник 

фактично визнав дуже високий ступінь реального суверенітету Гетьманщини, 

хоча й не говорив про незалежність прямо. Відтоді визнання наявності у 

світоглядних імперативах Б. Хмельницького ідеї незалежності неодноразово 

обговорювали  польські історики. 

Концепція, що Б. Хмельницький у кінцевому підсумку прагнув до 

незалежності збудованої ним держави однозначно домінує в сучасній польській 

історіографії. У рамках цього провідного тренду виділяють період, коли гетьман 

прагнув розв’язати питання в рамках єдиної Речі Посполитої і коли опрацював 

лінію на здобуття самостійності. Різняться думки лише стосовно того, коли саме 

виникає ідея повної емансипації від Речі Посполитої і чи вдалося  Б. 

Хмельницькому осягнути свої цілі. 

 Тональність обговоренню питання визначили Я. Качмарчик та З. Вуйцик, 

які хронологічно першими в сучасній польській історіографії висловилися із 

окресленої проблеми. В обох істориків не має сумніву щодо того, чи існувала 

ідея незалежної держави в політичних концепціях Б. Хмельницького. Я. 

Качмарчик однозначно наголошував на тому, що гетьман послідовно прагнув 

здобути незалежність, що насправді й було його головною ціллю: «Богдан 

Хмельницький добре усвідомлював, що події останніх днів (Переяславська рада 

1654 року. – Ю. С.) означають перекреслення мети, до якої він прагнув від 
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моменту здобуття перших перемог над Річчю Посполитою. Ідея незалежності 

України, якій він підпорядковував усі дотеперішні політичні концепції, ставала 

примарою з огляду на позицію, що її репрезентував Бутурлін» [148, с. 277]. 

Дослідник уточнює, що своєрідним вододілом у визріванні незалежницьких 

планів він уважає рубіж 1648–1649 рр., коли, на його думку, зароджується власне 

ідея української державності. Інакше кажучи, незалежницькі плани з’явилися в 

гетьмана одночасно з державницькими, фактично тотожні їм. Хоча Я. Качмарчик 

і зазначав, що «у світлі джерельного матеріалу трудно вирішити проблему 

можливої залежності цього князівства  (Гетьманщини. – Ю. С.) від Речі 

Посполитої. Проте під Зборовим гетьман уже точно «прагнув до політичної 

незалежності України» [148, с. 101–102, 134].  

З. Вуйцик, маючи на увазі період військових кампаній під Зборовом і 

Збаражем,  висловив подібні міркування, при цьому допускаючи різні варіанти: 

«Були то часи, коли Хмельницький виразно відходив від концепції розв’язання 

української проблеми в рамках Польсько-Литовської держави» [598, с. 69]. Що 

мова йде про незалежність, дослідник зауважував ще в 60-х рр. XX ст. («не ми, а 

українські селяни й козаки боролися з 1648 р. за незалежність … проти нас») 

[594, с. 233] й дотримувався цього погляду надалі.    

Отже, зусиллями Я. Качмарчика та З. Вуйцика вже під кінець 80-х рр. XX ст. 

були проторені основні лінії осмислення проблеми незалежної держави в 

політичній програмі Б. Хмельницького: існування ідеї незалежності, хронологія 

появи і співвідношення з ідеєю державності, незалежна Козацька чи Українська 

держава; реалізація ідеї. У подальшому всі ці аспекти були тією чи тією мірою 

представлені в польському науковому дискурсі.  

Під хронологічним кутом огляду консенсус між польськими істориками 

досягнуто на ґрунті визнання рації за З. Вуйциком. Період до кінця 1648 – 

початку 1649 р. подається як доба автономії, а Б. Хмельницький як гетьман, що 

має в рамках цієї автономії значний обсяг суверенітету де-факто. Гетьман тоді не 

мислив Гетьманщину, від’єднаною від Речі Посполитої. Як писав Ю. Гєровський 

стосовно ситуації, яка склалася влітку 1648 р., «Хмельницький був готовий до 
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угоди, яка спиралася б на створення у Подніпров’ї автономної руської держави» 

[489, с. 26]. Про дотримання Б. Хмельницьким концепції суверенної 

Гетьманщини в складі Речі Посполитої писав М. Дроздовський [478, с. 124]. К. 

Петкевич з цього приводу зазначає, що «на визначеній території вже влітку 1648 

р. (тимчасово навіть на більш широких просторах – майже всій Південній Русі та 

південно-східній Білорусі) здійснював суверенну владу і був самостійним 

суб’єктом зовнішньої політики» [237, с. 36]. Навіть М. Франц визнав, що 

наприкінці 1648 р. «на тих теренах єдиним володарем залишався Хмельницький, 

універсали якого були там єдиним правом» [483, с. 281]. Тобто рівень реальної 

автономії визнається за дуже високий. Це перегукується з оцінками, які дають в 

українській та російській історіографіях. До того ж В. Сєрчик писав, що вже на 

старті повстання Б. Хмельницький мислив «про зірвання залежності від Речі 

Посполитої» [578, с. 45]. Подібної думки дотримується й П. Кролль [506, с. 40]. 

Натомість стосовно змін у переконаннях гетьмана, які настали в кінці 1648–

1649 рр., серед польських істориків вже немає такої одностайності. Погляди Я. 

Качмарчика та З. Вуйцика, що в 1649 р. політична програма Б. Хмельницького 

вже точно містила ідею відсепарування від Речі Посполитої, підтримали М. 

Нагельський [551, с. 233], Я. Домбровський [467, с. 148],  М. Дроздовський. 

Останній дослідник, до прикладу, зауважував, що під час переговорів із 

королівськими комісарами в Переяславі (січень 1649 р.) гетьман «не тільки 

переконував у незмінності козацько-татарського союзу, але й висловив намір 

утворення незалежної держави» [478, с. 199]. Наголошено, що лише військово-

політичні обставини змусили гетьмана обмежитися духом і буквою Зборівської 

угоди. Однак інші дослідники залишаються на позиціях визнання в гетьмана 

лише ідеї автономізму в складі Речі Посполитої. Зокрема, К. Петкевич уважав, 

що Б. Хмельницький на переяславських переговорах із королівськими 

комісарами на початку 1649 р. демонстрував «політичний реалізм, який 

підкреслював вірність королю, що означало залишитися в кордонах Речі 

Посполитій, але на своїх умовах» [237, с. 37].   
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Незважаючи на амбівалентну ситуацію в оперуванні термінами «козацька 

держава», «українська держава», «козацько-руська держава», «руська держава» 

[195, с. 68],  усталився погляд на Б. Хмельницького як правителя Української 

держави, лише прибраної в козацькі шати. Як образно висловився А. Сулима-

Камінський, від моменту урочистої зустрічі гетьмана в Києві наприкінці 1648 р., 

де гетьмана віншували як Мойсея, котрий визволив з «лядської неволі» народ 

руський, «Хмельницький починає виступати вже не тільки як представник 

козацтва, але і як лідер цілої України-Руси, розпочавши вражаючу за розмахом 

розбудову нової козацької держави» [346, с. 130]. К. Петкевич відзначав, що 

гетьман прагнув до «визволення всього руського народу» [237, с. 38].  Про те, що 

Б. Хмельницький мислив себе правителем всієї України писали Д. Гєровський 

[489, с. 26], М. Маркевич [526, с. 435],  Я. Перналь [236, с. 121], М. Нагельський 

[551, с. 235], Є. Топольський [582, с. 206].  

Поодиноким винятком є М. Франц, який проводить демаркаційну межу між 

козаками та українцями, наголошуючи на нетотожності понять «козацький» та 

«український», заперечуючи, що козаки мислили загальноукраїнськими 

категоріями і вважали себе оборонцями прав українського світу загалом. Усе це 

видно з інвективи дослідника в бік тих, хто визнавав Гетьманщину державою: 

«У наслідку виникає щоразу сильніше теоріяпро козацьку державу, а часом 

навіть українську державу в XVII ст. [483, с. 241]. Але така позиція практично не 

була підтримана у Польщі, щобільше, зазнала критики з теоретичного боку як у 

Польщі, так і в Україні [195, с. 579]. 

 

*** 

Обговорено в польській історіографії і проблему усвідомлення / 

неусвідомлення гетьманом вірогідності збереження незалежної Гетьманщини. 

Відповідь, яку давали дослідники, випливала з високої оцінки талантів 

українського гетьмана та його дипломатичних маневрів у стосунках із сусідами 

(Московія, Туреччина, Кримський ханат, Швеція, Дунайські князівства). 

Виходячи з цього, безальтернативною стала теза про те, що з часом Б. 



215 
 

 

Хмельницький під впливом дедалі більшого ускладнення військово-політичної 

ситуації навколо змагань Гетьманщини за незалежність зрозумів ефемерність 

планів осягнути непідпорякованість гетьмана жодному з правителів. Утрачаючи 

надію, був готовий до різних міжнародних комбінацій та до протекції сусідніх 

володарів.  

В. Сєрчик першим у польській історіографії порушив питання про те, що 

вже на старті Національно-визвольної війни Б. Хмельницький мав не тільки 

намір унезалежнити Україну від Речі Посполитої, а й також ясне розуміння 

перспектив державного будівництва. Уже тоді гетьман мислив стратегічно. 

Дослідник проектує на перші роки війни концептуальні напрацювання В. 

Липинського [187, с. 35–51] щодо програми Б. Хмельницького, яка з’явилася 

напередодні Переяслава 1654 р. і передбачала входження Гетьмащини під опіку 

одразу кількох держав як запоруки збереження: «Давав собі раду (Б. 

Хмельницький. – Ю. С.) в тому, що неможлива повна незалежність українських 

земель між принаймні трьома державами, які бажають їх захопити: Польща, 

Росія і Туреччина, яка діяла головно через підпорядкованих їй кримських татар. 

У тій ситуацій поставало питання укладання союзу з однією із тих держав, а 

також перехід під опіку іншої. Йшлося про те, щоб мати на своєму боці дві 

держави, а не одну. Дипломатія Хмельницького завжди буде спрямована на 

утримання такого розкладу сил. Зруйнування його загрожувало ліквідацією 

навіть видимості автономії, у чому вже скоро могли переконатися спадкоємці 

Хмельницького» [572, с. 97]. 

У такому форматі політичні концепції гетьмана зразка 1648 р. ще доти не 

обговорювалися. Виявилася плідною ідея, що Б. Хмельницький від самого 

початку усвідомлював неможливість побудови держави, очільник якої (гетьман) 

не підпорядковувався б жодному іншому правителеві, а відтак було  потрібне 

балансування між зовнішніми потугами та поліпідлеглість заради збереження 

української державності. Влив цієї ідеї не обмежився польською історіографією, 

де почали звучати подібні тези В. Сєрчика, щоправда, вони стосувалися 

пізніших етапів Національно-визвольної війни. Наприклад, Я. Качмарчик вів 
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мову про розробку Б. Хмельницьким після Білоцерківського миру 1651 р. 

концепції збурення східноєвропейської рівноваги з метою уникнути знищення 

Гетьманщини, бо «з берестецької лекції Хмельницький витягнув відповідні 

висновки. Передусім потягнули вони переконання про неможливість 

остаточного подолання козацтвом Варшави у мілітарній площині» [148, с. 233]. 

Утім дослідник усе ж таки зауважував, що гетьман ще шукав інших шансів для 

«існування на карті Європи незалежної козацької держави» [148, с. 233].  

Фактично розвиваючи думку Я. Качмарчика, У. Аугустиняк вважала, що Б. 

Хмельницький навіть «після успіхів війни з Річчю Посполитою розпочав 

снувати плани незалежної України під протекторатом Москви» [436, с. 674]. 

Натомість М. Нагельський був категоричнішим і ближчим до В. Сєрчика. У його 

версії: «Шукав (гетьман. – Ю. С.) місця для витворюваної з таким трудом 

козацької державності, розуміючи, що жодне з рішень не призведе до усталення 

самостійної України на чолі з козаками та їхнім гетьманом» [551, с. 253]. 

Правда, таке розуміння один із найпотужніших концептуалістів доби Б. 

Хмельницького прикладає вже до післяпереяславських реалій, прямо не 

стверджуючи про наявність у гетьмана подібних переконань раніше. Але 

пишучи про послідовну тактику Б. Хмельницького балансування між усіма 

сусідами, про що детальніше буде сказано нижче, М. Нагельський ставить себе в 

один ряд із В. Сєрчиком. 

 Відгомін положень В. Сєрчика вчувається в пізнішому опрацюванні Т. 

Чухлібом концепції поліпідлеглості Гетьманщини як ключової ланки політичних 

програм українських гетьманів другої половини XVII ст., починаючи з Б. 

Хмельницького [399, с. 53–71]. Український історик в руслі В. Сєрчика починає 

ґенезу цих програм зі стратегій Б. Хмельницького зразка 1648 року. 

Істотним уточненням, яке відтінює специфіку програми незалежності Б. 

Хмельницького та образ гетьмана загалом, є концептуалізація К. Петкевичем 

проблеми популярності ідеї незалежної Гетьманщини серед козацтва і, зокрема, 

серед старшини. На його думку, лише деякі представники еліти Гетьманщини 

твердо стояли на ґрунті незалежництва, і передовсім Іван Богун та Петро 
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Дорошенко [237, с. 295]. Переконання ж старшини були визначальними для 

настроїв низів. Відтак формувалося уявлення, наскільки Б. Хмельницький 

переріс своє оточення, що не могло не відбитися на реалізації його політичної 

програми. Водночас це подавало гетьмана в тому світлі, що він був людиною, 

яка випередила час, зміцнюючи враження про його військовий та політичний 

хист, а також організаторські таланти. Саме відсутність внутрішньої 

згуртованості навколо ідеї власної незалежної держави К. Петкевич визначає 

основну причину поразки ідеї: «Невдача козацьких прагнень до незалежності 

мала свої глибокі підстави всередині українського суспільства. Монархії, що 

народжувалася, не вистачало суспільної підтримки. Насамперед підвела 

козацька еліта. Вона не була переконана в можливості отримання незалежності» 

[237, с. 294]. На цьому чиннику наголошують і в українській [69, с. 111–112, 

161–165] та російській історіографіях [424, с. 53–58]. 

 

*** 

Важливим компонентом образу державотворчих планів Б. Хмельницького 

та політичних концепцій загалом є історіографічна інтерпретація переконань 

гетьмана про територію держави, на яку має поширюватися його влада. Ця 

складова щонайперше є одним із джерел для формування уявлення про те, чи 

мислив Б. Хмельницьким загальноукраїнськими категоріями, чи, може, не 

вийшов за рамки станової козацької свідомості, бачив створену ним державу 

козацькою чи українською, яке місце посідав у його ціннісних орієнтирах 

етнічний та конфесійний чинники.   

Проблем з прикладним визначенням визнаної Варшавою території влади 

гетьмана для польських істориків, як і для інших, не виникало. Зборівська та 

Білоцерківська угоди дають для цього вичерпні підстави. А от щодо реального 

стану справ, а також територіальних планів, то тут ситуація не така однозначна. 

Загалом це питання залишається на маргінесі зацікавлень сучасних польських 

істориків. Хоча саме їм, в особі Д. Пулцвяртека, удалося скоригувати уявлення 

стосовно, наприклад, того, до яких територіальних меж дійшло військо Б. 
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Хмельницького під час західного походу 1648 р. Дослідник аргументовано 

показав, що козацькі й татарські підрозділи дійшли на «70–100 км далі на захід і 

південний захід» від лінії Чеханів-Любачів, як вважалося доти, досягли і діяли 

на лівому березі Сяну в напрямку Ланьцута й Ряшіва [562, с. 82].  

Окремі зауваги стосуються лише класичної ситуації – відомої промови Б. 

Хмельницького перед посольством А. Киселя  на початку 1649 р., у котрій 

гетьман окреслив оптимальні територіальні межі Гетьманщини – по Львів, Холм 

і далі до Вісли. Цей сюжет присутній у багатьох працях, ставши фактично 

традиційним [148, с. 101; 478, с. 199–200; 578, с. 201]. Однак коментують його як 

визначення уявлень Б. Хмельницького про межі Гетьманщини лише Я. 

Качмарчик [148, с. 101] та К. Петкевич [578, с. 201], та й то коротко. М. 

Нагельський також побіжно згадує по те, що Б. Хмельницький після 

Переяславської ради 1654 р. вимагав кордон по Віслу і від московського царя 

[551, с. 250]. Та ще М. Франц зауважував, що «територія Брацлавщини, 

Київщини і Чернігівщини належить вважати як план-мінімум, вимощений 

татарською зрадою під Зборовом у 1649 р.» [483, с. 343]. Тобто польські 

історики не вдаються до спеціальної концептуалізації проблеми мислення Б. 

Хмельницьким етнічними категоріями, коли мова заходила про кордони 

держави, вони не прагнуть особливо акцентувати на цьому. Тоді як українські 

дослідники послідовно наголошують на такій ключовій особливості світогляду 

гетьмана [82, с. 129, 143–145]. У цьому полягає істотна різниця між прочитанням 

проблеми в польській та українській історіографіях. 

Окремим сюжетом у рамках політичної програми Б. Хмельницького, який 

почали розробляти в Польщі, стали територіальні претензії Чигирина на 

Південно-Східну Білорусь. Проте в цьому аспекті польські історики істотно 

відстають від українських колег, тому що почали досліджувати це питання лише 

в перше десятиліття ХХІ ст., та й то в рамках дослідження військової історії. 

Розглядали переважно військові дії полків наказних гетьманів Івана Золотаренка 

та Івана Нечая, а територіальне питання було як похідне, без особливих 

претензій на вписування його в ширший контекст ціннісних уявлень Б. 
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Хмельницького та його оточення про співвідношення білоруських земель з 

обширами омріяної Української держави.  

Якщо в Україні проблема поширення гетьманської влади на Білорусь стала 

об’єктом спеціальних студій [86, с. 151–177], а також логічно вмонтована в 

тканину ключових імперативів Б. Хмельницького [69, с. 83–84, 87–88], то в 

Польщі досліджується суто інструментально. Скажімо, К. Бобятинський 

обмежується тезою, що в 1654 р. «Хмельницький поставив перед козаками 

завдання здобути якнайбільших обширів Південної Білорусі, які згодом мав 

намір приєднати до України [444, с. 42]. К. Коссаржецький також вдається лише 

до сухої констатації територіальних претензій гетьмана [503, с. 359–391]. 

Українські історики (В. Горобець, а пізніше В. Брехуненко) розглядають ці 

претензії як віддзеркалення уявлень гетьмана про спільний українсько-

білоруський простір («руський світ Речі Посполитої»),  а останній ще й шукає 

витоки позиції гетьмана в тому, що Південно-Східна Білорусь творила з 

українським Подніпров’ям у XVI – першій половині XVII ст. ареал найбільшого 

поповнення козацьких лав, і її вже на початку XVII ст. козаки розглядали як суто 

козацьку територію [69, с. 83–84, 87–88].  

У Польщі з такого погляду білоруський вектор політичних концепцій Б. 

Хмельницького ще ніхто не аналізував. Проте під очевидним впливом В. 

Горобця К. Коссаржецький таки включив до свого тексту про військові баталії 

Івана Нечая тезу про те, що Б. Хмельницький трактував білоруські землі «як такі, 

що колись належали до Київської Русі. Було зрозуміле їхнє велике стратегічне 

значення для Києва як заборола українських земель від усіляких небезпек з боку 

литовських та московських земель» [503, с. 360].  Однак теза так і не була 

обговорена в польській історіографії. Про це добре свідчить той факт, що 

проблема інтерпретації територіальних претензій гетьмана на Білорусь крізь 

призму ідеологічних уявлень козацької старшини не представлена в пізніших 

концептуалізаціях діяльності Б. Хмельницького (навіть найповніших) пера М. 

Нагельського та М. Франца.    
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*** 

На відміну від проблеми території, інший невід’ємний складник образу 

політичних концепцій Б. Хмельницького – бачення ним природи та обсягу 

гетьманської влади – став об’єктом ретельнішої концептуалізації польських 

дослідників. Тут уже натрапляємо на оцінні твердження, хоча спеціальних 

досліджень знову ж таки немає. Виникає питання, на підставі чого базувалися ці 

судження і як на них вплинули напрацювання українських істориків. Останні в 

1990–2010-х рр., як було показано вище, надавали особливого значення 

проблемі легітимності утвореної держави та владі гетьмана. З’явилися 

спеціальні праці, присвячені вивченню цього аспекту.   

Доводиться констатувати, що доробок польських істориків постає набагато 

меншим. Легітимація влади гетьмана як самостійна дослідницька проблема 

порушена тільки К. Петкевичем, та й то лише у власне концептуальному плані. 

У решті випадків окремі зауваги (нехай і концептуального характеру) 

розпорошені по різних місцях монографій і статей, що не сприяє формуванню 

цілісних уявлень. Увага здебільшого концентрується на питанні легітимації 

влади гетьмана з боку Варшави в перші роки української Національно-

визвольної війни. Зусилля ж Б. Хмельницького та його канцелярії, спрямовані на 

просування ідеї божественного походження влади гетьмана, спроби протиснути 

для гетьмана певне місце в колі християнських правителів, перебувають на 

задньому плані. 

За визнання гетьмана з боку еліти Речі Посполитої засвідчує факт 

отримання Б. Хмельницьким королівських знаків – прапора та булави, 

привезених посольством А. Киселя в січні 1649 р. [148, с. 99; 551, с. 232; 578, с. 

201]. Акцентують на тому, що Зборівська угода 1649 р. легітимізувала 

територіальний вимір гетьманської влади [346, с. 132; 489, с. 33; 512, с. 96]. І на 

цьому проблема легітимації вичерпується. Подальші зауваги стосуються вже 

змістового наповнення влади гетьмана та його повноважень в козацькій Україні. 

К. Петкевич був єдиним, хто окреслив питання легітимації гетьмана як 

правителя в теоретичній площині. Слідом за С. Плохієм, він вписує це в 
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ранньомодерні уявлення про природу влади правителя. «Для зміцнення 

козацької держави було необхідне узаконення влади гетьмана на основі 

принципів, які визнавалися в XVII ст.: походження влади від Бога та династична 

легітимність» [237, с. 290], – наголошує К. Петкевич. І ця теза відразу виводить 

питання існування Української держави на нову орбіту. Якщо в інших працях 

виживання і розвиток Гетьманщини розглядають у військово-політичному плані, 

то К. Петкевич спрямовує аналіз в політико-ідеологічну площину, що відкриває 

нові евристичні можливості для дослідження як постаті Б. Хмельницького, так і 

сутності ранньомодерної Української держави. 

 Відразу актуалізуються питання, чи переймався гетьман та верхівка 

держави обґрунтуванням закономірності та легітимності появи свого дітища, чи 

прагнули зіперти його на міцний ідеологічний фундамент, які інструменти при 

цьому використовували. Від відповідей суттєво залежала оцінка перспектив 

держави та інтелектуального потенціалу її еліти з гетьманом на чолі. Утім ні К. 

Петкевич, ні інші польські дослідники не взялися за дослідження цих та інших 

питань. К. Петкевич обмежився кількома короткими заувагами. Розмова про 

походження влади від Бога та династичну легітимність зводиться у нього до 

розгляду єдиного сюжету – аспірації Б. Хмельницького в молдовському питанні. 

Плани одружити сина Тимоша на доньці молдовського господаря В. Лупула 

подають із таких позицій. Згідно з К. Петкевичем, гетьман «прагнув зіперти 

свою династію на повноваження династії Лупула» [237, с. 290]. Такий підхід, 

перегукуючись з основною тенденцією в українській історіографії [69, с. 95–96; 

204, с. 35–36; 287, с. 252–253; 399, с. 53–54], вигідно відрізняє дослідника на тлі 

традиційної інтерпретації в Польщі ролі династичного чинника в планах 

гетьмана щодо Молдови, про що докладніше буде сказано нижче. Але цього не 

вистачало для адекватної реакції на інтелектуальні виклики, які є в 

історіографічному просторі.  

Зокрема, без обговорення в сучасній польській історіографії залишається 

проблема історичної легітимації Гетьманщини, така популярна в Україні і 

завдяки Т. Таїровій-Яковлєвій присутня в російському дискурсі. Якщо українські 
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історики доклали значних зусиль і концептуалізують проблему в тому світлі, що 

Б. Хмельницький мислив себе спадкоємцем київських князів і проводив пряму 

лінію спадкоємності між Київською Руссю та Гетьманщиною [63, с. 255–261, 

291, 294; 246, с. 144–145, 150–151], то в Польщі ця тема залишається не 

висвітленою. Не стала поштовхом і широко обговорювана в середовищі 

польських істориків ідея Великого Князівства Руського як і щодо самого Б. 

Хмельницького, так і в контексті Гадяцької унії 1658 р. 

 У польському образі Б. Хмельницького бракує теж такого компонента, як 

спроби гетьмана легітимізувати свою династію через висвячення сина Юрія на 

гетьманство московським патріархом Никоном. Не проговорено питання про 

зусилля Б. Хмельницького з легітимізації влади гетьмана в стосунках зі 

Швецією та визнання за останнім титулу князя. Обійдено дискурси про місце Б. 

Хмельницького в колі християнських володарів, ґенезу його титулатури. Не 

порушеним залишається питання про те, чи таки вдалося досягти міжнародного 

визнання. З іншого боку, польські історики не аналізували питання про 

легітимізацію нової еліти Гетьманщини, базованої на козацькому стані. 

 

*** 

Не можна оминути увагою такого важливого складника політичних 

концепцій Б. Хмельницького, як легітимація самої Національно-визвольної 

війни, гасла та жертви війни. Цей складник був надзвичайно актуальним на 

перших порах війни, коли потрібно було показати її правомірність, мобілізувати 

маси та, якщо можна, навернути шляхту. Однак доводиться констатувати, що 

польські історики надають подібним питанням набагато менше уваги, ніж 

українські чи російські. Насправді про це мовиться принагідно, як про щось 

зрозуміле, тоді як, наприклад, в українській історіографії з’явилися плідні 

дослідження, що дали підстави для глибшого розуміння стратегій українського 

гетьмана [63, с. 210–222;243, с. 230–267]. Натомість у Польщі ніхто спеціально 

не аналізував риторики гетьмана, співвідношення культу в козацькому 

середовищі Владислава IV з гаслами війни зі шляхтою та з підходами до 
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доведення легітимності повстання. Принагідно говориться про те, кого Б. 

Хмельницький та козаки вважали своїми противниками, жертви війни тощо. Ці 

питання не виводяться на орбіту проблеми легітимізації війни гетьманом та його 

оточенням. 

Точно кажучи, образ зауважених складників політичної програми  гетьмана 

зводиться до буденної констатації використання ним релігійних гасел про захист 

православ’я, ліквідацію унії та про війну з «ляхами». У такий спосіб навіюються 

уявлення про спадковість стратегій  Б. Хмельницького з ватажками повстань 

1625, 1630, 1637–1638 рр. Єдиний, хто вніс свіжий струмінь, став Я. Качмарчик, 

який, аналізуючи вимоги повстанців початку 1649 р., зробив висновок, що на 

той час «Хмельницький уже трактував релігійні справи суто інструментально, 

використовуючи їх для досягнення політичних цілей» [148, с. 103]. Варто 

зауважити і спостереження М. Дроздовського, що влітку 1648 р. Я. Радзивіл та 

Я. Єрлич писали про брак у Б. Хмельницького релігійних мотивів, бо ним 

насправді рухали «такі спонуки, як жага крові, прагнення влади та багатства» 

[478, с. 122]. На тлі багатьох свідчень в інших шляхетських пам’ятках про 

активне використання релігійних гасел, зазначені думки вказують на 

контроверсійність реакції шляхти на початок війни.  

Що стосується уявлень Б. Хмельницького про противників повстанців, то 

тут констатується етнічний характер повстання, яке розглядалося в барвах війни 

русинів із поляками [236, с. 31, 36; 474, с. 197; 212]. Досліджуючи реакцію 

шляхти на події, М. Дроздовський на прикладах різноманітних пам’яток 

доповнив образ тим, що показав, як у шляхетському середовищі кружляло 

переконання, «що дії, які чинилися ватажком козацького повстання, були 

наслідком його ненависті до поляків» [478, с. 105–107]. 

У питанні про жертви війни, яке в польській історіографії традиційно 

щільно прив’язували до образу Б. Хмельницького, спостерігається явний відхід 

від педалювання на «жахіття воєнного часу». Розлогі цитати з пам’яток 

середини XVII ст. з їхніми подекуди апокаліптичними сценаріями поступилися 

місцем врівноваженим тезам, у яких не згадується про особливу жорстокість чи 
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кровожерливість Б. Хмельницького та повстанців. З’явилися думки про потребу 

відійти від подвійних стандартів і подивитися на бекграунд та дії обох сторін, а 

також й узагальнення щодо недоцільності під час дослідження подій середини 

XVII ст. загострювати увагу на питаннях про жертви та вираховувати, яка зі 

сторін накоїла більше лиха. Д. Плови спеціально на цьому наголошував. 

Щобільше, дослідник порівнював наратив єврейського хроніста Натана 

Гановера та свідчення про діяння князя Яреми Вишневецького на 

Правобережжі, який видав відомий наказ «забивати повстанців так, щоб 

відчували, що вмирають» [559, с. 31–32]. Концептуальний висновок дослідника 

ніби підсумовує дрейф польської історіографії до зрівноважених підходів: 

«Можна спробувати стверджувати, що повстання Хмельницького було 

брутальне, але не відрізнялося своєю брутальністю та жорстокістю від  такого 

типу виступів у Речі Посполитій» [559, с. 34].     

 

*** 

У перші роки ХХІ ст. у польській історіографії з’явилися спостереження 

щодо уявлень Б. Хмельницького про повноту своєї влади. Подібно до головної 

лінії української історіографії, яка тягнеться ще від концептуалізацій В. 

Липинського, К. Петкевич зауважує прагнення Б. Хмельницького до 

абсолютизації влади гетьмана та до перетворення постаті гетьмана на 

«самодержця руського». Б. Хмельницький «виконував диктаторську владу 

військового часу. Влада гетьмана з моменту завоювання власної території 

Запорозького Війська почала швидко еволюціонувати до відомого зразка 

монаршої влади» [237, с. 289], – підсумовував дослідник. Про курс гетьмана на 

формування українського різновиду європейського абсолютизму писав В. 

Сєрчик [572, с. 100]. М. Маркевич уважав, що Гетьманщина в часи Б. 

Хмельницького «була військовою диктатурою. Її очолював гетьман, який мав 

абсолютну владу» [526, с. 261].  

А. Сулима-Камінський відзначав, що в Гетьманщині виникли три тенденції в 

організації влади: абсолютистсько-монархічна, аристократична й демократична. 
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Гетьман  представляв «абсолютистсько-монархічні тяжіння», аристократичні 

порухи уособлювала спадкова старшина, а демократичні – «нижчий 

старшинський прошарок і рядові козаки» [346, с. 131]. По факту ж влада Б. 

Хмельницького була дуже сильною, що, зі свого боку, було зумовлено 

авторитетом вождя. Однак уповільнювали творення українського абсолютизму, з 

одного боку, тертя між гетьманом та старшиною, а з іншого – між верхівкою та 

рядовим козацтвом.  

Що важливо, дослідник вписує український варіант у європейський 

контекст, шукаючи аналогів. Знаходить їх у революційній Англії та в діях її 

вождя Олівера Кромвеля. Проводять паралелі між заходами О. Кромвеля, з 

одного боку, та Б. Хмельницького – з іншого. Наголошують на тому, що вимоги 

того часу викликали в обох потребу організувати управління держави на 

військовий лад. Й обоє це зробили. «Як український Кромвель, Хмельницький 

передавав адміністрування на території козацьких полків полковникам, які 

заступали колишніх каштелянів і воєвод та зосереджували у своїх руках 

адміністративну й судову владу не лише над козаками, а й над рештою 

мешканців – покозаченої шляхти, городян і селян» [346, с. 131].  

Порівняння з О. Кромвелем додає образу Б. Хмельницького в польській 

історіографії особливого відсвіту, спрацьовуючи на утвердження концепції 

загальноєвропейськості політичної програми українського гетьмана та 

закономірності діяльності останнього з організації суспільства й влади у 

створеній Українській державі. Таким прийомом користуються й українські 

історики [69, с. 62–64, 89, 94, 117, 156, 161], хоча ні вони, ні інші досі не 

генерували спеціального глибокого дослідження цієї проблеми. 

Водночас доводиться констатувати, що попри практику порівняння 

внутрішньої організаційної діяльності Б. Хмельницького та О. Кромвеля, заходи 

гетьмана, спрямовані на адміністрування Гетьманщини, формування полків, 

сотень, органів виконавчої влади, економічної моделі дипломатичної служби, 

розвідки, контррозвідки, залишилися на маргінесі зацікавлень сучасної польської 

історіографії. У концептуалізаціях цим аспектам приділено мало уваги. 
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Практично все зводиться до скупого відзначення зусиль гетьмана без спроб 

відтінити специфіку його стратегій. Не продискутована свіжа й дуже 

контроверсійна й водночас інспіративна теза П. Длуголецького про те, що 

«козаки мали набагато кращий управлінський апарат, ніж Річ Посполита, 

утворили державу, пройняту динамізмом, але не позбавлену внутрішніх 

конфліктів, які мали місце в кількох площинах» [470, с. 5–6]. Актуалізоване 

питання постає дуже перспективною дослідницькою проблемою, однак до 

сьогодні ніхто в історіографії не взявся за компаративне дослідження в такому 

форматі. Теза В. Длуголецького поки що не викликала зацікавлення з боку 

науковців. 

Так само незаслужено забутими в концептуалізаціях залишилися зусилля 

гетьмана стосовно організації нової української еліти, політика щодо залучення 

до державного будівництва шляхти, ставлення до рядового козацтва. Розмови 

про шляхту обмежуються наголошенням на тому, що частина її відіграла 

визначну роль в українській Національно-визвольній війні [195, с. 100–101]. 

Крім того, на відміну від українських істориків, більшість польських істориків 

прагне уникати предметного обговорення процесу утворення нової української 

еліти. Практично єдиним поважним винятком є Я. Домбровський, який плідно 

простежував кар’єри козацької старшини та відзначав, як і українські історики, 

послідовний курс гетьмана на привернення шляхти до ідеї відновлення в нових 

умовах української державності [459, с. 57–58]. Концептуально важливим для 

формування образу Б. Хмельницького було уточнення дослідника, що гетьман 

після укладення Зборівської угоди «залишив при владі осіб не тільки найбільш 

талановитих і досвідчених, але й згодних з його політичними концепціями» [459, 

с. 57].  

Загалом зазначена ситуація не сприяла розширенню обріїв сприйняття 

постаті Б. Хмельницького та насиченню конкретними рисами загальні тези про 

організаційний талант гетьмана, тверду руку та вміння уміло поводити себе з 

низами.     
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*** 

Подібно до ситуації в українській та російській історіографіях, одним із 

ключових компонентів сформованого в Польщі образу політичної програми Б. 

Хмельницького стало просування інтересів Гетьманщини в міжнародних 

відносинах. Ця проблематика широко обговорюється в середовищі польських 

істориків. Проте на відміну від українських та російських колег вони  

концентрують увагу переважно на з’ясуванні специфіки інструментального 

використання гетьманом зовнішнього чинника для реалізації 

внутрішньополітичних завдань та ведення війни з Річчю Посполитою. 

Зовнішньополітичну програму гетьмана розглядають крізь призму інтересів 

протистояння козацького війська з Варшавою та формування сприятливого 

міжнародного тла навколо військових дій. Проблема міжнародного визнання 

новопосталої держави та її правителя в християнському світі не ставиться, тоді 

як в Україні це питання належить до кола найбільш затребуваних у сучасному 

дискурсі.  

Утім усе одно сучасний польський образ зовнішньополітичних стратегій 

українського гетьмана концептуально набагато змістовніший, ніж у попередні 

роки, а головне поставлений на міцний фундамент. Забезпечив це той факт, що 

репрезентація зовнішньополітичної програми Б. Хмельницького опирається на 

узагальнення Я. Качмарчика, М. Нагельського та П. Кролля, в основі яких 

лежить підхід до неї як до опрацьованої новою українською елітою стратегії 

виживання Гетьманщини. Б. Хмельницький постає державним мужем, який 

переймається глобальними проблемами щойно утвореної держави й 

підпорядковує цьому свої зовнішньополітичні кроки, а не розмінюється лише на 

пошук військових союзників. У такий спосіб гетьман піднятий на висоту 

справжнього правителя, великого гравця на міжнародній шахівниці Східної 

Європи, а тези про його дипломатичний та політичний хист наповнюються 

реальним змістом. 

Особливо рельєфно це простежується, коли мова заходить про період, що 

розпочався після Білоцерківського миру 1651 р. Дуже ускладнена ситуація, у 
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якій опинився Б. Хмельницький, стала тим лакмусовим папірцем, що відтінив 

його справжню спроможність як керівника. Я. Качмарчик концептуалізує 

багатоманіття зовнішньополітичних кроків гетьмана не як лінійні заходи, 

покликані розв’язувати проблеми по мірі їхньої появи. Дослідник показує 

діяльність володаря України у світлі добре продуманої стратегії, щоб 

забезпечити фундаментальні умови для виживання та існування Гетьманщини як 

такої. За Я. Качмарчиком, Б. Хмельницький пробує віднайти в 

східноєвропейській геополітичній ситуації бодай якісь можливості для того, щоб 

уписати сюди новий політичний організм і змусити сильніших сусідів змиритися 

з появою нового гравця та перекроєнням геополітичної рівноваги. 

Отже, у Чигирині, як підсумовує автор, «було вирішено збурити стабільний 

політичний порядок, який функціонував у Центрально-Східній Європі. У його 

рамках Річ Посполита, Росія і Туреччина становили гарантію рівноваги. Але 

характерна риса цього порядку полягала в існуванні, крім цих трьох потужних 

держав, менших політичних суб’єктів – запорозького козацтва, теж донського, 

Кримського ханату, Молдовського та Валаського господарств, а також 

Семигороду, який мав найбільшу самостійність. Хмельницький вирішив 

підпорядкувати собі власне тих «малих», шукаючи в такий спосіб шанси для 

існування на карті Європи незалежної козацької держави. Розраховував також 

козацький гетьман, що його дії спровокують конфлікт між Варшавою, Москвою 

та Стамбулом, з якого найбільше користі витягне він сам» [148, с. 323–324]. 

Ця розлога цитата добре демонструє засади концептуалізації 

зовнішньополітичної платформи Б. Хмельницького. Важливо також, що такі 

підходи знайшли відгук у середовищі польських істориків. М. Нагельський для 

пояснення логіки діяльності українського гетьмана наголошував на тому, що для 

Б. Хмельницького була характерна «політика лавірування між Бахчисараєм, 

Стамбулом, Москвою і Варшавою». Мета – незалежна держава [551, с. 245]. 

«Козацький вождь зробив висновки із ситуації, що існувала (після 

Білоцерківської угоди. – Ю. С.), шукаючи в зовнішніх потуг підтримки для своїх 

планів, які полягали в утвердженні незалежної України» [551, с. 240]. У 
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подібному стилі писав і учень М. Нагельського П. Кролль: «Мав намір (Б. 

Хмельницький. – Ю. С.) вивоювати незалежність для України і робив усе, щоб 

уникнути прийняття протекції кого-небудь із сусідів. Хотів використати 

суперечності між ними, створити антипольську коаліцію. Після перемоги над 

Річчю Посполитою планував на її східних кордонах збудувати власну державу. 

Тим самим перехід під протекцію сусідніх монархів був дипломатичним 

маневром, скерованим на реалізацію власних планів [507]. М. Дроздовський 

звернув увагу, що у своєму листі до коронного канцлера А. Лещинського в 1652 

р. Б. Хмельницький писав про можливість переходу під протекцію інших 

володарів, що  сигналізувало про прагнення гетьмана від’єднати Гетьманщину 

від Речі Посполитої [478, с. 309]. 

В узагальненнях М. Нагельського та П. Кролля добре помітно також вплив 

концепції українського історика Т. Чухліба [399, с. 53–71], який, суголосно 

спостереженням В. Липинського та В. Сєрчика [187, с. 35–51], в основі 

політичних стратегій Б. Хмельницького вбачає ідею поліпідлеглості 

Гетьманщини сусіднім володарям та балансуванню між потугами за зразком 

Молдови, Валахії і Трансильванії. Зі свого боку узагальнення Я. Качмарчика, як 

хронологічно значно раніші, не могли не вплинути на опрацювання Т. Чухлібом 

підходів до пояснення зовнішньополітичної програми гетьмана.  

З такого погляду діяльність Б. Хмельницького на турецько-татарському, 

молдовському, московському та шведському напрямах набуває ознак 

системності, проливаючи відповідне світло на постать гетьмана загалом. Так 

само й курс гетьмана на відновлення стосунків із Варшавою 1656–1657 рр., який 

призвів у кінцевому підсумку до Гадяцької унії 1658 р.  Ідея турецького чи 

московського протекторату обговорюється в Польщі без надриву та ярликів. 

Пробив собі дорогу підхід, який передбачає погляд на цю проблему з 

урахуванням українських, а не польських інтересів. На цій підставі з’явилася 

концепція Д. Колодзейчика про оптимальність для Гетьманщини турецького 

протекторату порівняно з переяславсько-московською системою 1654 р. чи 

навіть Гадяцькою унією [162, с. 67–80]. Важко уявити генерування такої 
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концепції, якби зберігався традиційний польськоцентричний підхід. Так само 

варто оцінити й появу, проаналізованої В. Маслаком [195, с. 92] концепції 

провини Варшави за підштовхування Б. Хмельницького до реалізації ідеї 

московського протекторату.  

Головним напрямом інтерпретації зовнішньої політики українського 

гетьмана стало остаточне відкидання спроб приписати йому москвоцентризм чи 

прагнення безоглядно вдатися до підданства Туреччині чи Швеції. Усі 

зовнішньополітичні стратегії трактуються як інструментальні для вибудовування 

системи стримування й противаг з метою збереження Гетьманщини. Турецький 

чи московський протекторат розглядають в одній площині і трактують лише як 

засоби, а не самоціль гетьмана. Це фундаментально відрізняє польських 

істориків від традиціоналістського крила російської історіографії,  у рамках 

якого підданство Чигирина Московії досі набуває сакрального ореолу. «Звісно, 

немає сумнівів, що Хмельницький не збирався віддавати Україну під панування 

Мехмеда IV. Зрештою, так само інструментально трактував він і аналогічну 

пропозицію, зроблену Олексієві Михайловичу [148, с. 121], – зазначав Я. 

Качмарчик. Б. Хмельницький «не мусив боятися надмірного узалежнення від 

султана, що довів своєю молдавською політикою в 1650–1653 рр., коли визнавав 

авторитет Порти тільки тоді, коли було йому на руку, – твердив Д. Мілевський 

[530, с. 21]. «Фундаментальною засадою політики Хмельницького було 

запевнення собі військового союзника у змаганнях з Річчю Посполитою за 

якнайширший обсяг незалежності чи його утримання… Знаючи увесь 

політичний шлях гетьмана, важко було б повірити у щирість  його декларацій 

про готовність остаточного переходу «під високу руку» царя чи султана», – 

узагальнював Г. Літвін [512, с. 98]. 

Відзначають і хист Б. Хмельницького до майстерної подвійної гри та до 

плетива хитрих комбінацій [551, с. 240]. Зокрема, Я. Качмарчик та М. 

Нагельський [551, с. 240] особливо вказують на те, як філігранно гетьман вийшов 

із надзвичайно скрутної зовнішньополітичної ситуації, що склалася 1650 р., коли 

турки й татари прагнули організувати спільний похід кримських татар і 
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українських козаків на Московію чи на Військо Донське. Я. Качмарчик не 

поскупився на схвальні епітети: «Величезний політичний талант, яким був 

наділений Богдан Хмельницький, дозволив йому безпомилково розіграти 

татарську карту» [148, с. 175]. Від М. Нагельського Б. Хмельницький удостоївся 

не менш високої оцінки: «Талант козацького вождя повністю проявився, коли 

з’ясувалося, що Порта не тільки закликала до походу на Москву Іслам-Гірея ІІІ, 

але й схиляла до участі козаків» [551, с. 236]. У своїй основі такі оцінки 

збігаються з думками В. Брехуненка, який вписував ці події в ширший контекст 

дипломатичної обробки Бахчисараєм Б. Хмельницького для підготовки спільного 

походу на Дон та московське прикордоння, яка розпочалася ще восени 1649 р. 

[61, с. 248–265]. 

Я. Качмарчик та М. Нагельський досить розлого описали дипломатичні та 

військові ходи українського гетьмана, які дозволили уникнути справжньої 

катастрофи, якби довелося спільно з татарами йти завойовувати московське 

прикордоння. Москва тоді б однозначно виступила в союзі з Річчю Посполитою 

проти Б. Хмельницького, а війна на два фронти стала б для нього повною 

поразкою. Але гетьман зумів пройти між Сциллою і Харибдою. Зміг не тільки 

унеможливити повномасштабний татарський напад, зберігши союзницькі 

стосунки з Іслам-Гіреєм, а й спрямувати татар на Молдову, де вирішував свої 

геополітичні завдання. 

Пильну увагу польських істориків приковували стратегії Б. Хмельницького 

на молдовському напрямі. З легкої руки Я. Качмарчика вони були поставлені на 

висоту добре продуманої політики. У контексті цього розпочалося обговорення 

проблеми існування в Б. Хмельницького плану підпорядкувати Молдову шляхом 

проштовхування кандидатури сина Тимоша на молдовське господарство. Таке 

рішення слугувало ще одним фактом для осмислення як української 

Національно-визвольної війни, так і постаті гетьмана загалом. Адже до того часу 

історіографічна ситуація розвивалася в напрямі династичного проекту Б. 

Хмельницького в Молдові. Показово, що Я. Качмарчик відкинув ідею, що 

український гетьман у своїх молдовських стратегіях керувався династичними 
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міркуваннями [148, с. 175]. Але при цьому розглядав заходи гетьмана на 

молдовському напрямі в глобальній площині. Трактував їх як органічний 

складник політичних концепцій Б. Хмельницького, зорієнтовану на створення 

сприятливого зовнішньополітичного контексту для утвердження Гетьманщини. 

Відтак політика щодо Молдови подається як один із дієвих способів зруйнувати 

наявну геополітичну рівновагу на українську користь. Відповідно русло, у яке 

було скеровано розгляд молдовських стратегій, вело до обґрунтування уявлень 

про цілісність підходів гетьмана до осмислення ідеї існування Української 

держави в тогочасних умовах.   

Ідея Я. Качмарчика не викликала резонансу в українській та російській 

історіографіях. Там традиційно акцентували на династичному проекті без 

педалювання на геополітиці молдовських стратегій українського гетьмана. У 

польській історіографії прибічником того, що Б. Хмельницький таки прагнув 

підпорядкувати собі Молдову, став М. Нагельський [551, с. 241]. Водночас 

опрацьовувалася концепція, згідно з якою політика в Молдові реалізовувала 

династичні плани гетьмана. Д. Мілевський, найретельніший у сучасній Польщі 

дослідник молдовського вектора діяльності  гетьмана, закликає до поєднання 

обох сценаріїв, наголошуючи, що прикметно, на важливості напрацювань М. 

Грушевського [530, с. 24].  

При цьому молдовська опція розглядається в Польщі без урахування 

узагальнень сучасних українських дослідників щодо впливу долі й статусу 

дунайських князівств на вибір Б. Хмельницьким моделі співіснування 

Гетьманщини з мусульманськими сусідами. Добре помітна  лінія української 

історіографії, яка своїми джерелами сягає напрацювань В. Липинського, не стала 

об’єктом дискурсу в середовищі польських істориків. Історичний досвід 

існування Молдови, Валахії й Трансильванії під зверхністю турецьких султанів 

не розглядається як чинник опрацювання гетьманом ідеї османського 

протекторату для Гетьманщини, тоді як в Україні подається як приклад, на який 

орієнтувалися спершу Б. Хмельницький, а потім і гетьман Петро Дорошенко, 

мабуть, найпослідовніший спадкоємець Богданової політичної програми.  
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Відтак, за винятком Я. Качмарчика, основний акцент польські історики 

роблять на династичному гетьманському проекті в Молдові й послідовно 

подають останній як ключовий напрям зовнішньополітичних зусиль та 

легітимізації курсу на спадковий гетьманат і «самодержавство руське». А крах 

планів Б. Хмельницького, пов’язаний зі смертю Тимоша, якого готували на 

прямого спадкоємця, означала докорінну зміну обставин та закриття так званого 

вікна можливостей. Б. Хмельницький мусив полишити молдовську політику й 

звернутися до послуг Москви [530, с. 152–153]. При цьому варто зазначити, що 

Я. Качмарчик уважав доручення ведення молдовських справ саме Тимошу 

«найбільшою помилкою Хмельницького» [148, с. 237].  

Така інтерпретація молдовських стратегій гетьмана збігається в основних 

рисах із концептуалізаціями сучасних українських дослідників. Відмінність, 

однак, полягає в тому, що в Польщі наголошують на планах Б. Хмельницького 

підкорити Молдову й посадити Тимоша на господарський стіл [148, с. 233], а в 

Україні в такому форматі проблему взагалі не розглядають.  

Не менш принциповим напрямом творення образу Б. Хмельницького в 

польській історіографії є концептуалізація політичних зацікавлень гетьмана на 

кримсько-турецькому напрямі. Це й не дивно з огляду на ту важливу роль, яку 

відіграли татарський і турецький чинники в розгортанні української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст., виникненні та легітимації 

Гетьманщини. Визнання ключової ролі для Б. Хмельницького стосунків із 

Кримським ханатом характеризує підходи сучасних польських істориків до 

окресленої проблеми. Була остаточно списана в історіографічний архів опція, 

базована на тлумаченні козацько-татарського військово-політичного союзу проти 

Речі Посполитої під конфесіоналізованим кутом та протиставлення Європа – 

Азія. Теза про зраду Б. Хмельницького християнській солідарності, 

неприпустимості союзу з мусульманами проти християн, наявна в польському 

історіографічному дискурсі  раніше, не використовується в жодному контексті. 

Головною лінією стало не обтяжене релігійними мотивами вписування заходів Б. 
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Хмельницького в геополітичну та військово-політичну ситуацію в Східній 

Європі. 

За своєрідний рефрен сучасної польської візії кримських концепцій Б. 

Хмельницького можна взяти наступну тезу З. Вуйцика: «Зрозумів він (Б. 

Хмельницький. – Ю. С.) від самого початку два підставові питання: що козацтво 

не може самостійно провадити військові дії проти Речі Посполитої, тому мусить 

шукати проти неї зовнішніх союзників, і що реєстрові козаки мусять 

порозумітися з рештою козаків, особливо із Запоріжжям, щоб разом із ними і 

всім руським суспільством розпочати спільну війну проти польського панування 

в Україні» [598, с. 61]. Серед двох імовірних союзників – Московська держава і 

Крим – саме останнього було з певних причин найвірогідніше швидко схилити 

до військово-політичного союзу. По-перше, головна мета політики Криму була 

«недопущення розхитування рівноваги сил в цій частині континенту… татари 

боялися, щоб Річ Посполита не здомінувала інших і не загрожувала їхньому 

існуванню». По-друге, «козацько-татарське замирення мало величезне значення 

не тільки тому, що козаки приступали до протистояння з владою Речі Посполитої 

за допомогою чужої держави, але передовсім з огляду на мілітарний аспект». По-

третє, Бахчисарай був дуже незадоволений недавнім походом князя Я. 

Вишневецького та чигиринського старости О. Конецпольського на Перекоп, що 

на емоційному рівні полегшувало завдання українському гетьманові [598, с. 61].   

У схожому стилі висловився Я. Качмарчик. На думку науковця, Б. 

Хмельницький мав забезпечити свої тили від можливого нападу, а також здобути 

кінноту, яка б нівелювала перевагу шляхетського війська. «Лише один союзник 

відповідав одночасно цим двом вимогам – татари», – відзначав дослідник [148, с. 

57]. Я. Качмарчик також наголосив на тому, що гетьман мав у своїх руках 

важливі козирі, які значно полегшили укладення такого військово-політичного 

союзу. З одного боку, це згадана вище провокація Я. Вишневецького та О. 

Конецпольського, а з іншого – наявність листів від короля Владислава  IV про 

приготування Речі Посполитої до походу на Крим спільно з московським 

військом [148, с. 57]. У поєднанні із внутрішньою напругою в Криму такі 
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чинники сприяли досягненню порозуміння, чим гетьман майстерно й 

скористався, зумівши досягнути такий бажаний для себе результат.  

Акцентування уваги на поєднанні двох ключових чинників – збігу 

геополітичного інтересу Кримського ханату та військових і політичних потреб Б. 

Хмельницького – наскрізно проходить через пояснення тієї частини політичної 

програми гетьмана, яка була орієнтована на військово-політичний союз із 

кримськими татарами проти Варшави. У цьому контексті позиція польських 

істориків перегукується з підходами, притаманними українській та російській 

історіографіям. 

Загальна спрямованість концептуалізації в Польщі призводить до визнання 

цілковитої рації за Б. Хмельницьким, якщо поглянути на ситуацію з погляду 

військово-політичних інтересів повстанців. Особливо відзначена, на чому вже 

наголошувалося вище, непересічна військова роль татарських союзників у 

перемогах козацької зброї. Узяти хоча б тезу Г. Літвіна, що «мілітарний успіх 

повстання був вирішальною мірою наслідком козацько-татарського союзу» [512, 

с. 94]. Своїми акцентами таке бачення відрізняється від підходів сучасних 

українських істориків. Останні не схильні загострювати питання військової 

допомоги з боку татар, хоча й наголошують на її важливості. Опція, що без 

татарської допомоги жодні військові перемоги були неможливі, не стала нормою. 

Лише останнім часом вона торує собі дорогу, у чому, без сумніву, варто шукати 

впливу консолідованої й добре обґрунтованої позиції польських істориків. 

Так само в сучасній українській та російській історіографіях не 

затребуваною виявилася тематика протидії Варшави українсько-кримському 

союзу, тоді як у Польщі Я. Качмарчик ще наприкінці 80-х рр. XX ст. акцентував 

на цьому, що дозволило додатково відтінити небуденний політичний хист та 

дипломатичну майстерність Б. Хмельницького. Досягається це вже через 

надання фактів, які свідчать про те, що після поразок на Жовтих Водах та під 

Корсунем «розірвання козацько-татарської ліги стала першочерговим завданням 

польської дипломатії» [148, с. 57]. Варшава діяла як власними дипломатичними 

каналами, так і через Францію та молдовського господаря В. Лупула. Відтак 
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турецький султан видав наказ ханові Іслам-Гірею не втручатися в справи Речі 

Посполитої, підсилений забороною купувати кримських бранців. Однак Б. 

Хмельницькому вдалося втримати татар як союзників, діючи як у Кримському 

ханаті, так і в Туреччині. Він заслав посольство до Стамбула (О. Пріцак навіть 

припускав, що тоді був укладений торговий договір із Туреччиною), 

скориставшись яничарським переворотом у Стамбулі. 

 Специфіка подальшої протидії Б. Хмельницького спробам Варшави  

зруйнувати військово-політичний союз українських козаків із Кримським 

ханатом також активно опрацьовувалася в польській історіографії. Однак 

кардинально іншою є історіографічна ситуація в Україні, де проблема також 

стала об’єктом прискіпливої уваги [61, с. 248–265]. Переважно в Польщі 

зачинателем дослідження й концептуалізації став Я. Качмарчик, який присвятив 

заходам Б. Хмельницького чимало уваги у своїй монографії. Щобільше, саме на 

прикладі дипломатичних та військово-політичних кроків гетьмана з нейтралізації 

загрозливих зусиль Варшави на кримському напрямові дослідник демонструє 

різні грані дипломатичного та політичного талантів вождя української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст.  

Розглядаючи, хоча й побічно, діяльність гетьмана в критичній для нього 

ситуації, коли Іслам-Гірей вимагав козацького війська для спільного походу на 

московське прикордоння, Я. Качмарчик [148, с. 175–181], а пізніше і М. 

Дроздовський [478, с. 245, 247], Д. Мілевський [531, с. 107], Я. Середика [571, с. 

125–133], В. Сєрчик [578, с. 322–326], А. Перналь [236] наголошували на тому, 

що Чигирину вдалося оптимально скористатися з роздвоєння позиції Варшави. 

Гетьман «безпомилково оцінив ситуацію». З одного боку, Річ Посполита 

потребувала скерування енергії козацтва на Московію, а з іншого – уживала 

дипломатичних заходів, щоб повернутися до старих, ще Владислава IV, планів 

антитурецької ліги. В останньому випадку козакам відводилася роль активної 

військової сили на театрі бойових дій, що хоронило українсько-татарський 

військово-політичний союз, прирікаючи Б. Хмельницького на катастрофічні 

втрати та остаточну поразку його концепції створення власної держави. Тому Б. 
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Хмельницький, за переконанням Д. Мілевського, не планував ані вдарити разом з 

поляками на Туреччину, ані з татарами на Москву, бо в обох тих державах бачив 

евентуальних союзників, які допомогли б йому зберегти незалежність як від 

татар, так і від Речі Посполитої» [531, с. 107].  

І в цій ситуації гетьман знайшов вихід, який дозволив йому вийти сухим з 

води і навіть зміцнити свої позиції. Іслам-Гірей не тільки не пішов на Москву. 

Його вдалося схилити до спільного з козаками походу на Молдову. А плани 

антитурецької ліги були засунуті в довгий ящик. «Величезний політичний 

талант, яким був наділений Хмельницький, дозволив йому безпомилково 

розіграти татарську карту, – підсумовував Я. Качмарчик [148, с. 175].  

Водночас не було враховано наступні спроби Бахчисараю в 1651–1653 рр. 

втягнути Б. Хмельницького в похід на московське прикордоння, на Дон чи 

Північний Кавказ проти черкесів. Натомість в українській історіографії ця 

проблема була щільно вписана в загальний контекст козацько-татарських 

взаємин [61, с. 260–265].  

Ще однією особливістю інтерпретації кримського вектора політичної 

програми Б. Хмельницького в сучасній польській історіографії є відсутність 

сюжетів про специфіку використання гетьманом татарського чинника в 

просуванні своїх інтересів у стосунках з Московською державою. Обґрунтування 

легітимності військово-політичного союзу Чигирина з Кримським ханатом, 

залучення кримської карти до тиску на позицію Москви, заяви на переговорах 

про згоду Іслам-Гірея на антитурецький демарш та долучення до християнського 

світу – усе це випало з уваги, тоді як в українській історіографії детально 

обговорювалося [63, с. 274–284].   

Насамкінець, не проаналізованою залишилася двоїста роль Кримського 

ханату в союзницьких стосунках. Польські історики, як і українські та російські, 

пишуть про те, що саме позиція Іслам-Гірея під Зборовом (1649) та Берестечком 

(1651) зруйнувала амбітні плани Б. Хмельницького. У першому випадку «коли 

Іслам-Гірей ІІІ прийняв рішення про початок переговорів з Яном Казимиром, 

впали всі плани козацького гетьмана, що прагнув до політичної незалежності 
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України» [148, с. 134]. У другому – втеча татар вирішила долю битви на користь 

королівського війська [598, с. 68]. Одноголосно провина за таку поведінку татар 

знімається з Б. Хмельницького і кладеться на незалежні від нього обставини, а 

саме на фундаментальні інтереси Кримського ханату. Як писав, наприклад, З. 

Вуйцик, татари діяли «згідно із засадами своєї політики утримання рівноваги у 

Східній Європі, не хотіли допустити до остаточної поразки Речі Посполитої» 

[597, с. 68]. Так само оцінюють і поведінку татар під Жванцем у 1653 р., яка 

підштовхнула гетьмана до подальшого зближення з Московією і Переяславської 

ради 1654 р. [236, с. 120]. При цьому цілком вмотивовано наголошується й на 

іншій ваді українсько-кримського союзу – необхідність миритися з вибиранням 

татарами в Україні ясиру та спустошенням ними ж різних теренів. Зокрема, на 

прикладі подібних дій кримських союзників під час західного походу Б. 

Хмельницького Д. Пухцвяртек відзначав: «У складі армії Б. Хмельницького 

татари були елементом найбільш кривавим  та грабіжницьким, а їхнього впливу 

під тим кутом на чернь не варто недооцінювати» [562, с. 84].  

Водночас із польського історіографічного обігу випала проблематика ролі 

Іслам-Гірея в процесі легітимації територіального характеру влади гетьмана, а 

отже і Гетьманщини загалом. Висловлена свого часу ще Л. Кубалею [509, с. 154] 

думка про підштовхування ханом Яна Казимира на переговорах під Зборовом до 

визнання за гетьманом саме такого статусу виявилася занедбаною. А тому 

спостерігається перекіс у бік надмірної ненадійності татар як союзників.    

У підсумку акцентовані кримські сюжети не дисонували з роллю інших 

складників формування образу Б. Хмельницького. Вони ще більше увиразнили 

загальну лінію на підкреслення військового та дипломатичного хисту гетьмана, 

його державотворчої функції, стратегічного мислення з української перспективи, 

уміння знаходити оптимальне рішення в складних геополітичних обставинах.  

Аналогічну спрямованість має і концептуалізація турецького вектора в 

політичних концепціях гетьмана. Опція, яка перебуває на озброєнні в польських 

істориків, базується на наявності в гетьмана ідеї турецького протекторату над 

Гетьманщиною. Це підносить підходи Б. Хмельницького на турецькому напрямі 
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до рівня стратегічних, вписує їх у концепцію балансування між сусідніми 

потугами, надає голосного звучання, подає гетьмана правителем, який мислить 

системно, на перспективу. Водночас Б. Хмельницький постає вільним від 

конфесіоналізованих упереджень та релігійної риторики.  

Головний рефрен бачення досягнень турецької політики Б. Хмельницького 

полягає в констатації того факту, що гетьману таки вдалося паралізувати ворожі 

зусилля Варшави й добитися підтримки з боку султана [551, с. 236]. Станом на 

1651 р. Стамбул не тільки зайняв нейтральну позицію, але й наказав кримському 

ханові Іслам-Гірею надавати військову допомогу козацькому війську. Як писав 

Я. Качмарчик, вісті, привезені турецьким послом Осман-агою зі Стамбула, 

«перевершили найсміливіші надії козацького гетьмана», свідчачи про 

дипломатичні таланти Б. Хмельницького [148, с. 203]. Крім того, турецький 

султан розв’язав гетьманові руки в Молдові, що мало величезне значення. 

Обговорюючи проблему турецького протекторату, польські історики, однак, 

не втягувалися в заочну дискусію між Б. Флорею та О. Пріцаком з приводу 

вірогідності встановлення зверхності султана над гетьманом. Домінує підхід, 

коли безпосередньо про особливості сприйняття Чигирином умов протекторату 

мова не йде. Навіть Д. Гєровський, який один із розділів своєї книги назвав 

«Турецька протекція над Україною і битва під Берестечком», уникнув прямих 

тверджень. Дослідник обмежився лише сентенцією, яка допускає різні 

тлумачення: «Улітку 1650 року прибув до запорозького гетьмана султанський 

посол, обіцяючи за визнання зверхності Туреччини молдовське господарство. 

Хмельницький, розраховуючи на допомогу проти Польщі, прийняв цю 

пропозицію і приступив до приготування нової кампанії, яка, за його 

очікуваннями, мала завдати остаточної поразки Речі Посполитій» [489, с. 34]. 

Прямо про прийняття Б. Хмельницьким турецького протекторату писав лише М. 

Франц [483, с. 299]. 

Натомість Д. Мілевський тримається цілком інакшої концепції, уважаючи, 

що Б. Хмельницький принципово не бажав іти під протекторат султана, що 

нагадує домінантну інтерпретацію в російській історіографії. Згідно з позицією 
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дослідника, гетьман «визнавав авторитет Порти тільки тоді, коли було йому на 

руку. Зводив Туреччину обіцянками й одночасно  реалізовував власну політику» 

[530, с. 21]. На тому, що український гетьман лише вів супроти Стамбула тонку 

дипломатичну гру, наголошував і Г. Літвін. Щобільше, дослідник уважав, що 

типологічно ця гра подібна до московських стратегій Б. Хмельницького [512, с. 

98].   

*** 

Безумовно, московська карта в політичних концепціях гетьмана не могла не 

привернути пильної уваги польських істориків. До цього підштовхували як 

величезний резонанс московської політики гетьмана в долі Речі Посполитої, так і 

гостра конкуренція на ниві історіографічного осмислення проблеми.  Реалізація 

стратегій Б. Хмельницького стосовно Московії викликала тектонічні зсуви в 

геополітиці Східної Європи, наслідки чого відчуваються донині. А відтак обійти 

цей аспект під час формування образу українського гетьмана було просто 

неможливо. 

Практично кожний сучасний польський історик, який торкався діяльності Б. 

Хмельницького чи подій і процесів, пов’язаних з українською Національно-

визвольною війною середини XVII ст., висловився в той чи той спосіб про 

московський вектор політичної програми гетьмана. Опосередковано, а інколи й 

безпосередньо, про це йшлося і в контексті досліджень проблематики Гадяцької 

унії 1658 року, адже система Гадяча 1658 пропонувала зовсім іншу альтернативу 

для східноєвропейських гравців, ніж переяславсько-московські домовленості 

1654 р.  

Загальний тренд сучасної польської історіографії досить чіткий і у своїх 

підвалинах подібний до підходів українських істориків та петербурзької 

дослідниці Т. Таїрової-Яковлєвої як найбільш яскравої представниці 

модернізаторського крила російської історіографії. Подібно до неї, а також В. 

Степанкова, Ю. Мицика, В. Брехуненка, Т. Чухліба, С. Плохія, Я. Федорука, 

польські дослідники будують своє бачення московської політики гетьмана на 

тому, що фундамент її створювала ідея самодостатньої Гетьманщини. Цей 
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відправний пункт визначав характер і зміст стратегій Б. Хмельницького. Відтак 

відкидається наріжний постулат традиціоналістського крила російської 

історіографії про іманентне прагнення гетьмана поєднати Гетьманщину з 

Московського державою. У багатьох випадках заперечення звучить прямо.  

Наприклад, Х. Літвін наголошував, що «Хмельницький вже від 1648 р. 

шукав московської допомоги, однак не мав наміру безумовно 

підпорядковуватися цареві. Швидше прагнув використати військову підтримку 

для зміцнення України» [512, с. 99]. П. Кролль зауважував, що «козацько-

російські контакти усупереч потрактуванням у радянській історіографії, не були 

діями гетьмана, спрямованими на підпорядкування України цареві» [506, с. 40]. 

Я. Качмарчик відзначав, що гетьман трактував московський чинник як 

інструмент для досягнення своїх державотворчих цілей, що «в Москві 

Хмельницький шукав передовсім військової допомоги», і «завжди звертався до 

Москви в ситуації, коли йому загрожувала безпосередня небезпека… коли ж 

небезпека минала, Хмельницький повертався до тактики лавірування між 

колишніми потугами» [148, с. 121, 268]. Д. Гєровський зазначав, що «невдовзі 

після початку повстання Хмельницький, не маючи змоги здобути царську 

підтримку, погрожував навіть Москві козацько-татарським наїздом, однак досвід 

наступних років схилив його до пошуку в цареві союзника, який міг би дати 

Україні найбільше користі» [489, с. 43]. М. Франц стверджував, що «до 1651 

року і поразки під Берестечком Хмельницький не задумувався над можливістю 

піддатися волі царя» [483, с. 287]. 

Природу зближення козаків з Москвою польські історики, подібно до 

українських, однозначно шукають в тій самій площині, як і причини 

нав’язування контактів між Чигирином та Кримським ханатом і Туреччиною. 

Головною спонукою подаються не етнічні чи конфесійні чинники, а гостра 

потреба для Б. Хмельницького в пошуку військових і політичних союзників для 

протистояння з Річчю Посполитою та розбудови держави. Тобто московський 

фактор не виокремлюють як особливий, не підносять на недосяжний п’єдестал, 

як це й досі роблять російські історики-традиціоналісти, а вміщують в одному 
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ряду з іншими. Власне, розглянута вище концепція лавірування гетьмана між 

Річчю Посполитою, Московією, Кримським ханатом, Туреччиною та Швецією 

підводить під таку конструкцію потрібний фундамент. 

 Відтак московські концепції гетьмана щоразу постають як рівнодія 

мінливих військових та зовнішньополітичних обставин, а не як своєрідний 

непорушний бастіон незалежно від розвитку подій і процесів. На перетині цього 

чинника, а також визнання того факту, що мета Б. Хмельницького полягала у 

створенні незалежної Гетьманщини, випливає ключова теза, яка задає 

тональність сучасному польському образу московської програми Б. 

Хмельницького, – гетьман розглядав взаємини з Московією крізь призму 

інтересів розбудови своєї держави.  З огляду на  стратегічне протистояння Речі 

Посполитої та Московії за гегемонію в Східній Європі, Москва, за переконанням 

Я. Качмарчика, «була найсуттєвішим козирем у його (гетьмана. – Ю. С.) 

майстерній дипломатичній грі, до того ж козирем безпечним, оскільки до кінця 

1653 року цар не справджував побажань гетьмана» [148, с. 268]. 

Стислий образ сучасного консенсусу в середовищі польських істориків щодо 

інтерпретації московських стратегій Б. Хмельницького вдало передають наступні 

рядки, що належать П. Кроллю: «Сам Богдан Хмельницький трактував договір з 

царем як союз, який мав вберегти козацтво перед агресією з боку Речі 

Посполитої і татар. Хотів забезпечити незалежність для України і робив усе, щоб 

уникнути протекції когось із сусідів. Хотів використати суперечності між ними, 

створити антипольську коаліцію. Після перемоги над Річчю Посполитою 

планував на її східних землях збудувати власну державу. Тим самим перехід під 

протекцію сусідніх монархів був дипломатичним маневром, спрямованим на 

реалізацію власних планів» [507].   

Таке пояснення кредо Б. Хмельницького на московському напрямі 

максимально наближене до сучасних українських інтерпретацій та бачення, що 

його пропонує Т. Таїрова-Яковлєва. Проте відмінність польського образу полягає 

в набагато меншій деталізації, що цілком зрозуміло з огляду на різні стартові 

позиції сучасних польських та українських істориків. Останні мусили вдаватися 
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до підставових досліджень, які заперечували б російські імперські концепції, 

упаковані в концептуальну канву Тез «Про 300-річчя возз’єднання України з 

Росією», а згодом і підсвіжені сучасними історіографічними віяннями. А надто, 

що ці концепції завдяки ідеологічному тиску Кремля увійшли до масової 

свідомості та історичної пам’яті українців і росіян. Успадкувавши невдячну 

традицію радянських часів з їхнім жорстким ідеологічним контролем над 

практиками уніфікації пояснення українсько-московських стосунків у руслі 

сумновідомих Тез, українські історики видали на-гора розлогі спростування, до 

чого не вдавалися польські дослідники, не відчуваючи таких спонук.  

 У Польщі проблема була позбавлена того ідеологічного нальоту, під 

куполом якого століттями перебувала українська інтелектуальна думка. Гостро 

критичне сприйняття Переяславської ради 1654 р. з погляду інтересів Речі 

Посполитої та її негативні наслідки для Польщі не супроводжувалося 

ідеологічними маніпуляціями устремлінь Б. Хмельницького. Навіть у 1950-ті рр., 

коли польських істориків змушували трактувати Переяслав 1654 р. із дзвіниці 

«возз’єднання України з Росією», інтерпретація московських стратегій 

українського гетьмана була позбавлена надмірних заідеологізувань [226, с. 54–

55]. А починаючи від 1960-х рр., домінував погляд на переяславсько-московську 

систему 1654 р. як на результат переплетення багатьох чинників військового, 

політичного та геополітичного плану. Тому сучасні польські історики переважно 

обмежилися поданням концептуальних узагальнень на підставі наявної в 

історіографії емпірики, без глибших досліджень розвитку українсько-

московських стосунків від 1648 р. до Переяславської ради 1654 р.    

Зрештою, польські інтерпретації постають біднішими порівняно з 

українськими. Зокрема, у них немає осмислення такого чинника, як місце 

Москви в планах Б. Хмельницького стосовно міжнародної легітимації 

Гетьманщини, її правителя та нової української еліти. Ця тема сьогодні є однією 

з провідних в українській історіографії, де зроблено низку важливих 

спостережень, які спонукують набагато ширше подивитися на Переяслав 1654 р. 

[63, с. 255–261, 285–313]. Бракує також уписування стратегій гетьмана в ширший 
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історичний контекст. Зокрема, непоміченим виявився запропонований ще 2004 р. 

В. Брехуненком [53, с. 291] підхід, що передбачав використання факту 

неодноразових апеляцій Б. Хмельницького до практик взаємин Московської 

держави з Військом Донським як зразка для формалізації українсько-

московських відносин. Не імплементовано до польського дискурсу плідних 

спостережень С. Плохія [243, с. 403–422] щодо ролі до і після Переяслава 1654 

«інтелектуального народження Малоросії» та історичних поглядів гетьмана на 

співвідношення Гетьманщини з Руссю, двох Русей – Малої і Великої, 

символічного значення Києва тощо. Зрештою, поза увагою польських істориків 

залишилися напрацювання Т. Чухліба [400, с. 764–774] стосовно проблеми 

нератифікованості Березневих статей у Гетьманщині. 

Оцінюючи еволюцію стратегій Б. Хмельницького від суто військового союзу 

до утворення переяславсько-московської системи 1654 р., польські історики, по-

перше, продовжували давню історіографічну традицію, яка акцентувала на 

розбіжності інтересів контрагентів угоди і під час підписання, і після, по-друге, 

відзначали в цьому ж руслі, що Чигирин і Москва по-різному інтерпретували 

досягнуті на письмі домовленості.  

Дослідники переважно стверджували, що Б. Хмельницький залишився 

незадоволеним як результатами самої ради, так і буквою угоди. Мотив, що 

переяславсько-московська система 1654 р. перекреслила плани Б. 

Хмельницького, спрямовані на досягнення незалежності України, виразно 

домінує. Д. Гєровський писав, що «таке вирішення не узгоджувалося з намірами 

Хмельницького щодо досягнення незалежності для України» [489, с. 44]. М. 

Нагельський зауважував, що «розвіялася ідея незалежної козацької держави, яка 

лавірувала між сусідніми потугами. Козацькому вождеві  залишалося 

забезпечити позицію козацтва, здобуту під час змагань з Річчю Посполитою, і 

вислати до Москви посольство, яке підтверджувало б права і привілеї 

запорожців» [551, с. 245]. Я. Качмарчик був ще категоричнішим: «Хмельницький 

швидко зрозумів, що потрапив у власні сіті» [148, с. 276, 324]. Г. Літвін теж 

вважав, що Б. Хмельницький пішов на зближення з Москвою вимушено і лише у 
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зв’язку з непереборними обставинами: «Альтернатива порозуміння з Річчю 

Посполитою була після Берестечка і Батога дуже непопулярною. Прийняття 

реальної турецької протекції теж. Самостійна боротьба за незалежність 

неможлива. Гетьман почав зволікати, але в ситуації, що існувала, мусив 

прийняти московську протекцію. Єдине, що залишалося, виторгувати 

якнайкращі умови» [512, с. 99].  

Фінальним поштовхом до Переяслава 1654 р. стала для Б. Хмельницького 

неприйнятність Кам’янецької угоди 1653 р., укладення якої завершувало 

Жванецьку кампанію. У цьому стилі висловлювалися П. Кролль, Т. Цесельський, 

М. Франц [195, с. 91–92]. І зміст угоди, і спосіб її укладання не залишали Б. 

Хмельницькому вибору. 

У польських концепціях московську зверхність здебільшого подають як 

непереборну перешкоду на шляху до української незалежності, у чому відбився 

виразно ретроспективний погляд на події й відмова подивитися на них очима 

еліти Гетьманщини 1650-х рр., а також несприйняття самої ідеї дезінтеграції Речі 

Посполитої шляхом посилення стратегічного противника в боротьбі за гегемонію 

в Східній Європі. На сьогодні в Польщі не представлено підходу, який намітився 

в українській історіографії, згідно з яким Переяслав 1654 р. пропонують оцінити, 

вимкнувши ретроспективну опцію, яка додає песимізму з погляду перспектив 

Гетьманщини, а зосередитися на тому, як плани Б. Хмельницького та його 

соратників уписувалися в специфіку саме тогочасних реалій. У зв’язку із цим 

педалюють на глобальних інтересах, якими керувався гетьман – досягнення 

повного міжнародного визнання держави, її правителя та еліти [69, с. 17–19, 89–

116, 130–133, 155–160]. Погляд на проблему крізь призму зазначених інтересів 

схиляє до думки, що в тогочасних умовах тільки з допомогою Москви як прямої 

конкурентки  Варшави можна було досягнути успіху в християнському світі. Із 

жодної іншої держави не можна було витиснути легітимації. І коли оцінити 

Переяслав 1654 р. із цієї найважливішої перспективи, успіх Б. Хмельницького 

був безумовним. Реконструкція С. Плохієм [243, с. 403–422] символіки 
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Переяславської ради 1654 р. та подій у Московії, пов’язаних із відправленням А. 

Бутурліна та царських наказів, чітко свідчить  про це.  

Водночас у польській історіографії, як слушно зауважив В. Маслак [195, с. 

92–93], з’явилася ще більш категорична концепція, яка «подає Переяславську 

раду 1654 р. не тільки як  вимушений крок Б. Хмельницького, але і як акцію, 

трагізм якої він ще й добре усвідомлював». Я. Качмарчик [148, с. 251], а згодом і 

М. Нагельський писали про те, що напередодні Переяслава 1654 р.  гетьман 

нібито став противником зближення з Москвою, проте вже не міг зупинити 

потяга, підкоряючись тискові  зовнішньополітичних обставин, а також 

полковників, осавулів та суддів Війська Запорозького [551, с. 245]. Така 

інтерпретація є цілком відмінною від українських та російських істориків, 

особливо від опції, яка пов’язує зближення Б. Хмельницького з Московією крізь 

призму проблеми міжнародного визнання Гетьманщини. 

Паралельно, однак, у середовищі польських істориків почала пускати 

коріння присутня в українській історіографії версія, відповідно до якої 

наголошується на інструментальному ставленні Б. Хмельницького до стосунків з 

Москвою, як лише до певних тактичних кроків на шляху до утвердження 

остаточної незалежності Гетьманщини. Такий підхід, з одного боку, не тільки 

нагадує відповідну тенденцію в українській історіографії, а з іншого – заперечує 

концепцію Я. Качмарчика та М. Нагельського. П. Кролль в одній зі своїх статей 

звернув увагу на той факт, що «вікопомна» рада відбулася саме в Переяславі, 

полковому центрі, розташованому неподалік тогочасного українсько-

московського кордону. У цьому вбачається глибокий символізм, який свідчить 

про справжні інтенції гетьмана, далекі як від приєднавчої візії, так і від 

фаталізму Я. Качмарчика та М. Нагельського: «Цікавим є аспект вибору місця 

ради. Цар наполягав, щоб це сталося в Києві, у соборі св. Софії, що мало велике 

символічне значення, зважаючи на оголошену Москвою політику «збирання 

руських земель». З невідомих міркувань Хмельницький, однак, вибрав 

Переяслав, що знижувало рівень події і було знаком, що гетьман трактував цей 
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акт як політичну гру, черговий елемент плану змагань про незалежність 

України» [506, с. 41]. 

Поява цієї опції вкотре свідчить про інтелектуальні взаємовпливи та 

відкритість польських істориків до інтелектуального діалогу та сприйняття добре 

обґрунтованих спостережень та узагальнень. Водночас така опція перегукується 

з активацією концепції провини Варшави за українсько-московське зближення, 

на що вже звернув увагу В. Маслак [195, с. 92]. Свого часу згадана позиція була 

запропонована одним із провідних представників краківської історичної справи 

М. Бобжинським. Як з’ясував М. Нагельський [226, с. 658], «М. Бобжинський 

покладає  відповідальність за підданство Хмельницького Москві на поляків, які 

не зуміли домовитися із запорозьким гетьманом, а навпаки, підбурюючи Іслам-

Гірея ІІІ проти козаків, понад усе прагнути розірвати козацько-татарський союз». 

У сучасній історіографії спостереження М. Бобжинського вилилися в опцію В. 

Сєрчика, Я. Домбровського та П. Кролля, які головну провину за катастрофічні 

для Речі Посполитої наслідки покладали на появу українсько-московського 

союзу. Взяти б хоча тезу Я. Домбровського, яка стосується всієї ситуації 

середини XVII ст.: «Головний тягар поразки я поклав би на польську сторону, як 

на сторону сильнішу, яка мала старші політичні структури та краще освічений 

політичний клас належить вимагати більше» [467, с. 160]. А П. Кролль 

підсумовував так: «І важко суперечити враженню, що то Річ Посполита своєю 

відсутністю розуміння проблем, які існували в Україні, підштовхнула козацтво в 

російські обійми» [506, с. 45]. 

Не вдаючись до аналізу історико-юридичного змісту Березневих статей 1654 

р., сучасні польські історики здебільшого трактують їх як договір, у якому 

вбачають ознаки приєднання Гетьманщини до Московської держави [436, с. 673–

674; 483, с. 322; 520, с. 69, 73; 526, с. 514; 551, с. 245], що перегукується з 

концепцією сучасних російських дослідників та частини українських. А. Сулима-

Камінський [346, с. 133], Ю. Бардах та Є. Клочовський бачать установлення 

відносин протекторату [439, с. 12–34]. Водночас П. Кролль інтерпретує 

українсько-московські домовленості як військово-політичний союз, вважаючи, 
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що аргументи прибічників такої версії є більш переконливими [506]. З огляду на 

те, що цими прихильниками є окремі українські історики (В. Брехуненко, Ю. 

Мицик) бачимо знову ж таки зразок взаємовпливів та зближення вихідних 

позицій. 

Водночас у польській історіографії залишається лінія на заперечення того, 

що Березневі статті були договором. Украй критично ставлячись до українсько-

московського зближення та вважаючи його грубою помилкою Б. Хмельницького, 

Я. Качмарчик наполягає на тому, що «про жодну угоду в січні 1654 р. не могло 

бути й мови. Цар приєднав Україну до Московської держави на засаді анексії» 

[148, с. 324]. Утім така позиція не здобула прихильників, окрім К. Лоссон, яка 

тлумачила акт Переяславської ради 1654 р. ізольовано від подальшого укладання 

Березневих статей.  

Якщо Я. Качмарчик обмежився лише коцептуальною констатацією, то вона 

пояснила свою позицію тим, що Бутурлін відмовився присягати і козаки це, 

зрештою, сприйняли. «Присяга на вічне підданство без попереднього узгодження 

умов на письмі і без жодних гарантій рішучо заперечують ідею умови, навіть 

якщо врахуємо усну обіцянку Бутурліна, що цар збереже права і вольності, тобто 

традиційні форми самоуправління, а також станові та майнові привілеї», – 

відзначала дослідниця [520, с. 69]. Подібні міркування висловлював М. Франц: 

«Хмельницький у січні 1654 року наважився на розпачливий крок і цілковите та 

безумовне підданство Росії…Україна ставала московською провінцією без 

жодних царських гарантій, бо цар навіть  не виступав стороною в Переяславі» 

[483, с. 322–323]. Те, що відразу після цих тез у тексті власної книги міститься 

аналіз Березневих статей, не впливало на висновок М. Франца щодо безумовного 

підданства Гетьманщини Московії [483, с. 323].  

Однак польські дослідники, одностайні в тому, що, подібно до українських 

істориків, розводять по різних площинах інтерпретацію угоди в Чигирині та 

Москві. Позицію Б. Хмельницького трактують як таку, що суперечила 

московському баченню, базованому на ідеї повного й остаточного приєднання 

Гетьманщини до царської «отчини». Навіть Я. Качмарчик, заперечуючи 
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договірності українсько-московських стосунків, усе ж зазначав, що гетьман не 

вважав Переяславську раду актом приєднання, хоча й розумів пастку. Б. 

Хмельницький не збирався виконували букву Березневих статей, особливо те, що 

стосувалося заборони на міжнародні зв’язки [148, с. 271, 282]. Окремі дослідники 

трактували позицію українського гетьмана як інтерпретацію ним переяславсько-

московської системи як військово-політичного союзу. Це стверджував Д. 

Гєровський: «Угоду з царем сприймав як свого роду політично-військовий союз 

[489, с. 44]. Так само висловлювався П. Кролль, зазнаючи, що «сам  Богдан 

Хмельницький трактував угоду з царем як союз, що мав оборонити Україну від 

агресії Речі Посполитої» [506].  

Стратегії Б. Хмельницького, опрацьовані після Переяслава 1654 р., 

витлумачують дуже подібно до того, як це робиться і в українській історіографії: 

гетьман поводив себе, як годилося для незалежного володаря. Рефреном звучить 

теза, що гетьман прагнув і далі шукати сприятливих для Гетьманщини 

міжнародних комбінацій, які дозволили б досягти максимальної незалежності. 

Звідси пошуки турецького протекторату, стосунки зі шведами, Трансильванією 

тощо. Навіть М. Франц визнавав, що гетьман не позбувся незалежницьких 

інтенцій і вже в 1655 р. не мав ілюзій щодо намірів Москви та марності сподівань 

зберегти під її парасолькою бажаний обсяг суверенітету Гетьманщини: 

«Хмельницький відкинув на початку 1655 року марення про побудову держави 

під боком Росії, навіть якщо таку початково й мав» [483, с. 330]. 

Концептуалізуючи проблему, М. Нагельський відзначав, що «Хмельницький 

до кінця намагався маніфестувати окремішність Козаччини в контексті 

суперництва великих держав у Центрально-Східній Європі – Москви, Швеції, 

Речі Посполитої й Туреччини» [551, с. 253]. Зі свого боку, Я. Качмарчик 

наголошував на тому, що Б. Хмельницький «шукав нагоди для розірвання 

нещасливої для козацтва угоди з царем» [148, с. 301]. З’явилася в обігові 

концепція, що ключова післяпереяславська ідея Б. Хмельницького, сформована 

після того як Швеція та Трансильванія перейшли до військових дій проти 

Варшави, полягала в тому, щоб розділити Річ Посполиту. Як писав Г. Літвін, «на 
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його (Б. Хмельницького. – Ю. С.) думку, Швеція, Семигород, Бранденбург, 

Україна та Радзивілівська Литва мали розділити між собою територію Речі 

Посполитої. Приєднуючись до цього союзу, Хмельницький на практиці розривав 

зв’язок з Москвою, щоб, опершись на багатосторонній союз, збудувати 

цілковито незалежну Україну на залишках Речі Посполитої» [512, с. 101].  

Однак у польському дискурсі відсутній тренд на з’ясування реального 

статусу Б. Хмельницького в колі християнських володарів, сприйняття й 

несприйняття в Європі Гетьманщини як незалежної держави, інтерпретація там 

українсько-московських зв’язків до і після Віленського перемир’я 1656 р. Усі ці 

теми сьогодні активно досліджують в українській та російській історіографіях. 

Проте образ Б. Хмельницького, який опрацьовують у сучасній Польщі, 

позбавлений цих важливих граней. 

Паралельно функціонує концепція, згідно з якою Б. Хмельницький  

водночас розглядав і протилежний варіант – порозуміння з Річчю Посполитою. 

Гетьман тверезо розраховував, що надломлена переяславсько-московською 

системою та шведським Потопом Варшава може бути прихильною до 

результативного діалогу. Інший чинник, який впливав на позицію Б. 

Хмельницького, полягав у гострому незадоволенні Віленською угодою 1656 р., 

бо, як відзначав М. Нагельський, «можливий союз Москви і Варшави був 

небезпечнимдля Гетьманщини, небезпечним для аспірацій утримання хоча б 

обмеженої автономії козацької держави в структурах монархії Романових» [551, 

с. 250]. Це підштовхнуло Б. Хмельницького не тільки до тісніших зв’язків зі 

Швецією і Трансильванією, але й до пошуку компромісу з Варшавою. «Гадяч 

виріс на спільній на для обох сторін загрозі з боку Кремля, – підсумовував П. 

Кролль [506]. А М. Дроздовський упевнений, що гетьман «був готовий пристати 

на пропозицію  Яна Казимира  і розпочати переговори [478, с. 387]. Відтак Б. 

Хмельницький постає правителем, який стояв біля витоків переговорного 

процесу, що привів до укладення первісного тексту Гадяцької унії 1658 р. [474, с. 

218; 496, с. 28]. І цей факт є завершальним в обговоренні політичних концепцій 

Б. Хмельницького. 
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3.4 Історична роль гетьмана 

 

Специфіка інтерпретації різних аспектів діяльності Б. Хмельницького, 

особливо політичних концепцій та їхньої реалізації, безумовно, визначила 

підходи до концептуалізації історичного значення постаті Б. Хмельницького. І 

цілком закономірно головна тональність сучасного дискурсу в Польщі 

обертається навколо визнання непересічності внеску Б. Хмельницького в 

історичну долю не тільки України, а й усієї Східної Європи. Акцентування на 

дипломатичному хисті, таланті політика та полководця, його вмінні гостро 

мислити, діяти інструментально без політичних чи релігійних упереджень було 

фундаментом для визначення ролі українського гетьмана. Домінантний образ 

політичних концепцій гетьмана, позбавлений табу та чутливий до здобутків 

сучасної української та російської історіографій. Окремі голоси, які вибиваються 

із загальної колії (скажімо, у питаннях щодо особистісних рис чи ідеї 

державності), загалом не перемінюють високої оцінки гетьмана. У дуже багатьох 

своїх складниках образ Б. Хмельницького перегукується з конкурентними 

моделями, створеними в Україні та Росії, а в деяких узагалі пропонує більш 

рішучу відмову від колишніх стереотипів, які що далі, то більше провисають у 

зв’язку із розширенням джерельної бази дослідження та появи нових опцій 

пізнання.  

У загальному хорі оцінок Б. Хмельницького різко дисонує хіба що партія, 

яку виконує М. Франц. Визначаючи історичну роль Б. Хмельницького, 

познанський дослідник пропонує жорстко прив’язати оцінювання до політичних 

чинників, а отже, подивитися на неї окремо з українського та польського пункту 

бачення. З такого погляду неминуче нівелюється реальний унесок українського 

гетьмана на тлі епохи, адекватність політичних концепцій Чигирина та їхньої 

реалізації в умовах саме ранньомодерного часу, порівняльний аспект з іншими 

європейськими правителями, а також непересічними постатями в Україні та Речі 

Посполитій загалом. Інтерес тієї чи тієї державності заступає все. І це у своїй 

загальній оцінці історичної ролі Б. Хмельницького продемонстрував і М. Франц. 
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А його оцінка фактично оживлює підходи, притаманні польській історіографії 

ХІХ – середини ХХ ст.  

На перший план, проте з урахуванням темних сторін війни (жертви, 

руйнації) виходить у М. Франца збереження цілісності Речі Посполитої як 

непорушний імператив, універсальний лакмусовий папірець для діянь усіх і 

кожного. Українські, литовські чи інші інтереси не мають жодного значення і 

мають бути строго підпорядковані цій ідеї. А тому «ціна його (Б. 

Хмельницького. – Ю. С.) марень виявилася дуже високою» [483, с. 342], – 

підсумовував М. Франц, наголошуючи, що своєї держави йому так і не вдалося 

створити, а Річ Посполита натомість була занурена в глибоку кризу. Загальний 

висновок для українського гетьмана постає невтішним: «Визнаючи їхнє 

(українських істориків.– Ю. С.) право до творення власної історії, історії народу 

та держави, не можна з пункту бачення польського історика не згадати, що в 

рамках тогочасного права Хмельницький був бунтівником та віроломцем, який 

почав громадянську війну, занурив Річ Посполиту у кров, спровадив на неї 

татарську, московську, шведську, семигородську інтервенцію» [483, с. 342]. 

Ще одним напрямом акцентування М. Францом уваги на вкрай негативній 

для ролі Б. Хмельницького, стало проголошення тези про те, що гетьман віддав 

Україну на поталу Москві. У рамках домінантної в польській історіографії 

концепції про політичну безвихідь Б. Хмельницького після поразки під 

Берестечком та обставинами появи Жванецької угоди 1653 р. дослідник уважав, 

що гетьман ішов на союзницькі відносини з Москвою, «запродуючи уже тоді 

свій люд в царську неволю навзамін за обіцянку, у яку правдоподібно й сам не 

вірив» [483, с. 271]. В іншому місці читаємо: «Переяславська рада була кінцем 

спроби Богдана Хмельницького збудувати державу на Україні. Цього дня той 

ватажок повністю продав усі надії та очікування, збуджені навесні і влітку 1648 

року» [483, с. 322].  

Але й навіть сказавши це, М. Франц усе-таки мусив долучитися до 

загального тренду, який домінує сьогодні в польській історіографії. Чого вартий 

лише відзначений В. Маслаком [195, с. 57] підхід до оцінки діяльності Б. 
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Хмельницького та української Національно-визвольної війни загалом з огляду на 

щільне вписування в типологічно подібні процеси в ранньомодерному світі: «А 

коли б на місце англійських колоністів вписати запорозьких козаків, а на місце 

англійських губернаторів – польських окраїнних старост, Великої Британії – Річ 

Посполиту обох народів. Чи тоді дії Франкліна – Хмельницького були б для нас 

дуже схвальні, а бунт, піднятий проти прав Речі Посполитої справедливіший і 

політично правильний, чи Вашингтон – Богун, який стояв за різаниною 

британських солдатів – польських військ під Корсунем, і далі гарно виглядав би 

на найбільш популярній банкноті наших часів? Що можна було сказати про 

українські права до самовизначення і жадання колоністів мати власну державу. 

Чим це різниться? Тільки тим, що Україна – це не Сполучені Штати, тим що 

одним вдалося, а іншим – ні, одне зроблене за сотні кілометрів звідси, а друге 

поцілило в наше серце й пролило нашу кров, не обов’язково аж таку братню» 

[484, с. 48].  

 Повертаючись до основної канви сучасних польських інтерпретацій 

історичної ролі Б. Хмельницького, надзвичайно важливо відзначити, що так 

притаманні попереднім поклонінням польських істориків різноманітні фобії, 

породжені усвідомленням того, що поява на карті світу Гетьманщини як 

відновленої української держави, відкривала скриньку пандори для Речі 

Посполитої, опинилися на далекому маргінесі. Твердження М. Франца про 

існування специфічного «пункту бачення польської історіографії» [484, с. 8], 

який варто взяти за відправний пункт інтерпретації минулого, натрапив на 

рішучий спротив Д. Колодзейчика [500, с. 576].  

Б. Хмельницький у більшості сучасних польських інтерпретаціях 

однозначно постає постаттю, яка спромоглася вийти за рамки суто національного 

українського діяча, оскільки зуміла зруйнувати геополітичну рівновагу в Східній 

Європі, наслідки чого відчуваються до сьогодні. Головні досягнення гетьмана 

вбачаються у двох площинах: українській та річпосполитській. Першу з них 

формує його курс на одержавлення українського світу та побудову незалежної 

Української держави. Визнається велич Б. Хмельницького [148, с. 5; 164, с. 550; 
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551, с. 253] безвідносно до того, що домінує концепція, яка відмовляє гетьманові 

в успіхові його головної справи – досягнення незалежності Гетьманщини. А 

головне, за винятком М. Франца, ніхто не заперечує права шанувати гетьмана з 

такого погляду. Лише зазначений познанський дослідник уїдливо закликає взяти 

до уваги, що український гетьман «ставив долю цілої Польсько-Литовської 

держави під знак питання заради інтересу тільки незначної частини його 

мешканців» [483, с. 340–341]. Утім і він мусив зауважити, що «Хмельницький 

заслужив на пантеон героїв окраїнних земель поруч із Петром Конашевичем-

Сагайдачним та Петром Могилою» [483, с. 271]. Цей факт є гарним свідченням 

того, яка тенденція в оцінюванні здобутків Б. Хмельницького для українського 

світу домінує в сучасній польській історіографії. 

Ще одним важливим штрихом є визнанням того факту, що політичні 

концепції Б. Хмельницького мали величезний вплив на програми майбутніх 

гетьманів. У цьому знову ж таки простежуємо перегук з українською 

історіографією. Проте, на відміну від останніх, польські історики не акцентують 

на цьому фактові особливої уваги, не проводять спеціальних компаративних 

досліджень політичних програм різних українських гетьманів та еліт. Про 

сутнісні паралелі між напрацюваннями доби Б. Хмельницького та політичними 

платформами його наступників мовиться концептуально й принагідно під час 

розгляду діяльності пізніших еліт. Відтак польській версії в цій ділянці бракує 

цілісності та увиразнення специфіки еволюції бодай ключових складників 

політичної програми гетьмана в різні часові проміжки і в різних середовищах 

Гетьманщини. Але й такий підхід дозволяє зробити вагомий мазок до портрета 

того, хто стояв біля джерел Гетьманщини та формування нової української еліти. 

Дисонансом, як і зазвичай, звучить лише позиція М. Франца, який заперечує 

спадкоємність політичних концепцій, бо, мовляв, Б. Хмельницький не мав і не 

залишив по собі  опрацьованої політичної програми [483, с. 343].   

Найбільш рельєфно відтінені взаємозв’язки між політичними концепціями 

Б. Хмельницького та ключовими українськими гравцями на полі 

східноєвропейської політики – Іваном Виговським, Петром Дорошенком та 
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Пилипом Орликом. Як про це вже йшлося вище, теза про те, що Б. 

Хмельницький інтелектуально та інструментально (бо почав далекосяжні 

переговори з волинським каштеляном К. Беньовським) стояв біля джерел 

Гадяцької унії 1658 р., міцно увійшла до польського історичного наративу. 

Стратегії І. Виговського на московському, польському, шведському та 

кримському напрямах подають подібно до інтерпретацій українських істориків, а 

також Т. Таїрової-Яковлєвої [82, с. 181–182; 88, с. 85–88; 424, с. 288], як такі, що 

взорували на підходи Б. Хмельницького, що й не дивно з огляду на ту роль, яку 

виконував І. Виговський при гетьманові-попереднику. Відзначають, що, як і Б. 

Хмельницький, його наступник дотримувався політики лавірування між 

сусідніми державами, тому, зближуючись із Річчю Посполитою, волів відкрито 

не рвати з Москвою та Швецією [464].  

Наголошення на перегуках між програмами Б. Хмельницького та П. 

Дорошенка  набули історіографічної «моди» після запізнілого виходу у світ вже 

згадуваної монографії Я. Пердені, де «останній козак» діє,«ідучи слідами 

Богдана Хмельницького» [557, с. 466]. Дослідник настільки виразно й 

аргументовано провів паралелі між цими гетьманами, уважаючи П. Дорошенка 

найпослідовнішим ідейним спадкоємцем Б. Хмельницького, що його часто 

цитували для підкріплення концептуалізованих думок, зокрема П. Кролль та М. 

Вагнер [584, с. 352]. Для М. Маркевича «Петро Дорошенко – видатний політик і 

козацький вождь», який «повернувся до планів Б. Хмельницького у питанні 

будівництва Української держави» [526, с. 563].  

К. Лоссон ретельно проаналізувала ідейні перегуки між Б. Хмельницьким та 

П. Орликом. Гетьман в екзилі, на її думку, першим «впровадив до європейської 

свідомості ідею незалежної України, необхідної для запевнення рівноваги на 

континенті, що блокувала б імперську політику Москви» [520, с. 31]. Дослідниця 

акцентувала на тому, як П. Орлик трактував дії Б. Хмельницького та його 

політичні стратегії. На підставі преамбули до Конституції 1710 р. та Виводу прав 

України вона показує, настільки часто П. Орлик звертається до постаті першого 

українського гетьмана та оперує аргументами, узятими з його арсеналу, як 
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прагне урахувати вимоги свого часу (під час аналізу українсько-московських 

стосунків), запобігти прорахункам, допущеним у середині XVII  ст. 

З-під пера К. Лоссон постає образ Б. Хмельницького як творця підстав для 

міжнародної легітимації Гетьманщини, на які опиралися навіть на початку XVIII 

ст., зокрема П. Орлик. Як писала дослідниця, «вибрав Орлик оборону міфу 

Хмельницького як визволителя і батька державності України-Малої Русі» [520, с. 

71]. Аргументуючи свій курс на визволення України з-під «московського ярма» 

та право Гетьманщини на незалежність, гетьман на еміграції опирався на 

переяславсько-московську систему 1654 р. як на акт міжнародного визнання 

держави, відзначаючи у «Виводі прав України», що «найсильнішим вирішальним 

аргументом і доказом суверенності України є урочиста союзницька умова, 

укладена між царем Олексієм Михайловичем, з одного боку, і гетьманом 

Хмельницьким і станами України  – з іншого» [520, с. 70]. Дослідниця акцентує 

на тому, що Б. Хмельницькому жодним чином не закидається укладення цієї 

угоди. П. Орлик особливо наголошує на добровільності Переяславської ради 

1654 р., а також на тому факті, що Гетьманщина за Б. Хмельницького лише 

формально залежала від Москви, і лише пізніше московські царі порушили дух і 

букву угоди [520, с. 71].  

Крім того, К. Лоссон відзначає спадкоємність між П. Орликом та Б. 

Хмельницьким в їхніх уявленнях про кордони Гетьманщини, а також панування 

серед старшини переконань, що останній звільнив Україну від поляків [520, с. 52, 

71]. А підсумовує перегуки між цими двома українськими гетьманами подана 

дослідницею характеристика, якою наділений Б. Хмельницький у преамбулі до 

Конституції 1710 р. – «ревнивий речник православ’я, полум’яний оборонець 

предковічних прав і свободи Вітчизни» [520, с. 114]. 

Друга площина глобальної оцінки постаті гетьмана – його роль в історії Речі 

Посполитої. І саме тут еволюція образу Б. Хмельницького виявилася 

найвідчутнішою. Польські історики єдині в тому, що діяльність гетьмана 

інструментально стала відправним пунктом глибокої кризи Речі Посполитої, з 
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якої Варшава так і не вийшла. П. Кролль відзначає зв’язок між процесами 

середини XVII ст. та трьома поділами Польщі останньої третини  XVIIІ ст. [179].   

Подібний рефрен відчутний у багатьох дослідників. Зокрема, Д. Гєровський 

підсумовував, що повстання, кероване козацтвом та Хмельницьким, уявнило 

слабкість польської державності та відкрило кризу Речі Посполитої, яка 

тягнулася роками» [489, с. 389]. М. Маркевич зауважував, що «багато істориків 

погоджуються з тим, що українська криза, тобто вибух домової війни, 

допровадила до кризи Речі Посполитої двох народів та до її ліквідації» [526, с. 

435]. Поява концепцій провини Польщі за українсько-московське зближення, 

провал Гадяцької унії 1658 р. та потрапляння України в московські обійми 

пом’якшило сприйняття Б. Хмельницького як детонатора занепаду й руйнування 

Речі Посполитої. Акцент змістився від колишніх звинувачень у стилі Ф. Равіти-

Гавронського до розуміння природності руху українського світу до відновлення 

державності, на чолі якого виявився Б. Хмельницький, та неадекватності реакції 

Варшави на ці спроби. З’явилися тези про те, що «треба пам’ятати, що українці 

через конфлікт із поляками не мали можливості побудови незалежної держави» 

[526, с. 435].  

У старому стилі концептуалізує хіба що тільки М. Франц, який прямо пише 

про те, що «Богдан Хмельницький був для Речі Посполитої смертельною 

загрозою» [483, с. 256]. Ця загроза фатально бачиться вже в самому намірі 

відновити Українську державу, незалежно від можливості співіснувати з Річчю 

Посполитою. Повстанці винні вже тому, що «хотіли розірвати Польсько-

Литовську державу, відриваючи від неї українські землі» [483, с. 256]. Тому для 

дослідника український гетьман виступав не за інтереси козацтва чи низів, а 

просто проти Речі Посполитої як такої з єдиною метою – здобути владу: 

«Повстання Богдана Хмельницького в жодному разі не було нагадуванням про 

давні права і привілеї Війська Запорозького, не було бунтом на захист 

простолюду, щоб вберегти його від несправедливого феодального визиску чи 

навіть не було вимогою про права скривдженого Хмельницького. Була це 

кривава громадянська війна збунтованих підданих проти легітимного володаря 
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цих земель – Речі Посполитої, – які, спекулюючи на руській мові та православній 

релігії, вирішили дістатися влади» [483, с. 256]. Інакше кажучи, ідея української 

держави як така не має нічого спільного з інтересами козацтва і низів, щобільше, 

суперечить цим інтересам, бо веде до врізання території Речі Посполитої. 

У рамках же основної тенденції, виразно простежуваної в сучасній 

польській історіографії, навпаки, саме нерозуміння елітою Речі Посполитої 

природи кризи, а не злий геній Б. Хмельницького призвело до фатальної 

переміни геополітичної рівноваги в Східній Європі. Протиставляється успішна 

політика Кремля неконкурентоспроможній позиції Варшави, що й підштовхнуло 

гетьмана до союзу з Москвою. Зокрема, Є. Клочовський підсумовував: 

«Московська політика, яка проводилася мудро, успішно, поволі приносила 

результати і давала наразі в руки надію (козакам. – Ю. С.), що певну українську 

автономію вдасться врятувати і навіть вплинути на перебіг справ у самій Росії» 

[499, с. 189]. У цьому контексті особливо контрастно постає протиставлення Д. 

Гєровського, яке хоча й стосується часів, що настали після смерті Б. 

Хмельницького, – Андрусова 1667 – але добре показує сприйняття всього 

процесу змагань за українську державність, зокрема й потуг самого 

Хмельницького. «Корисніше для майбутнього, – писав Д. Геровський, – було б 

підтримати в такій ситуації її (України. – Ю. С.) прагнення до незалежності, коли 

б виявилося неможливим упровадження в життя спізненої Гадяцької унії. 

Натомість апробований Польщею поділ України створив підстави для зростання 

російської потуги, підштовхуючи Річ Посполиту до оборони. Не подумали навіть 

про те, щоб на українських теренах, які залишилися під Польщею, організувати 

відносини з українцями, спираючись на засади Гадяцької унії»[489, с. 103].  

Водночас з’явилася й опція, яка ставить показові акценти й у питанні про те, 

наскільки саме Б. Хмельницький спровокував кризу Речі Посполитої. Той-таки 

Д. Гєровський, використовуючи дискурс «кризи», показав глибинний характер 

явища – ігнорування в Речі Посполитій проблеми самодостатності українського 

світу від початку створення цієї держави. На цьому тлі діяльність Б. 

Хмельницького постає позбавленою тієї одіозності, яку йому часто приписували: 
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«Початок тій кризі польської державності поклало порушення підставової 

устроєвої засади, якою було забезпечено толерантність і свободу розвитку 

кожної народності, кожної етнічної групи, кожної релігії, що склалися у 

багатонаціональній Речі Посполитої. Настало це на території України, яка 

прагнула до такої самостійності, яку в Люблінській унії забезпечило собі Велике 

князівство Литовське і яку не хотіли чи не змогли надати» [489, с. 20, 389].     

Вершиною піраміди інтерпретації історичної ролі Б. Хмельницького є 

підсумкові висловлювання про його місце в плеяді діячів XVII ст. і загалом серед 

видатних історичних постатей. У цьому контексті більшість сучасних польських 

істориків не залишили прямих тверджень, обмежившись зазначеними вище 

епітетами з приводу непересічного внеску Б. Хмельницького в українську 

історію. Зокрема, Я. Качмарчик назвав Б. Хмельницького найвидатнішим 

гетьманом [493]. Однак трапляються найменування його як найвидатнішого 

діяча. Д. Гєровський так підсумовував своє бачення постаті гетьмана: «Його 

дипломатичний та організаторський хист забезпечили йому почесне місце серед 

найвизначніших діячів XVII ст.» [489, с. 23].  М. Нагельський промовисто цитує 

пафосні слова українського літописця Самійла Величка, який устами Самійла 

Зорки возвеличує гетьмана, підносячи до рівня найвидатніших світових діячів 

[551, с. 253].  

*** 

Підсумовуючи дослідження образу Б. Хмельницького в сучасній польській 

історіографії, насамперед варто наголосити на пластичності цього образу, що 

стало наслідком уже з’ясованої [195] загальної еволюції підходів польських 

істориків до дослідження та концептуалізації історії ранньомодерної української 

державності. Сучасним польським інтерпретаціям постаті найвизначнішого 

українського гетьмана притаманні відкритість до вдосконалення, уточнення, 

модернізації та адекватного реагування на доробок конкурентних 

історіографічних потуг – українських та російських істориків. Домінує 

тенденція, у рамках якої  остаточно подолані старі підходи  під кутом концепції 

«громадянської війни», «меча, хреста і плуга» та «єдиного шляхетського народу 
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Речі Посполитої». На основі розуміння природності прагнення українського 

світу до одержавлення відсунуто на задній план традиційне сприйняття Б. 

Хмельницького як історичного діяча, який підштовхнув Річ Посполиту до кризи. 

Образ, у якому центральним є саме такий пункт бачення, перебуває на маргінесі 

головного русла польської історіографії. Та навіть його найпослідовніший адепт 

– познанський історик М. Франц – був змушений підлаштовуватися під наявні 

історіографічні тренди, у зв’язку із чим розбалансував свою концепцію 

настільки, що вона часто стає алогічною. У ній вміщено непоєднувані елементи, 

а спроби показати Б. Хмельницького лише реципієнтом ідей, генерованих П. 

Конашевичем-Сагайдачним та П. Могилою, постають дуже штучними й не 

витримують критики на історичному матеріалі.  

У межах головної лінії сучасної польської історіографії амплітуда 

представлення постаті Б. Хмельницького коливається від прагматичної розмови 

про політичні та військові таланти гетьмана без виходу на глобальні 

узагальнення до моделі, яка пропонує оцінку історичного значення діяльності 

гетьмана для України, Речі Посполитої, Східної Європи загалом, уписуючи 

постать гетьмана в широкий європейський контекст. Проте в обох випадках 

наскрізно проходить ідея непересічності Б. Хмельницького та його внеску в 

розвиток українського світу. Гетьмана подають як позитивну постать, бо він був 

не анархічним недалекоглядним бунтівником, а творцем держави, нехай це 

творення і стало поперек дороги Речі Посполитій. Як візитна картка сучасної 

польської історіографії такий підхід уможливив зближення позицій польських та 

українських істориків, перегук інтерпретацій та тісні взаємовпливи.  

Мабуть, найбільш характерною ознакою цих процесів є посилення опції, яка 

наголошувала на тому, що на недалекоглядність Варшави варто покласти 

основну провину за крах геополітичної рівноваги в Східній Європі та створення 

передумов для посилення Московської держави. Педалювання на неадекватності 

реакції еліти Речі Посполитої на початок української Національно-визвольної 

війни та подальші державотворчі стратегії Б. Хмельницького і його оточення 

сьогодні пронизує інтерпретації українсько-польських взаємин тієї доби. 
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Відповідно з постаті гетьмана знімається тавро, яке в минулому впливало на 

оцінювання гетьмана в середовищі польських істориків. Це стало могутнім 

чинником еволюції образу Б. Хмельницького та появи генералізуючих пояснень 

діяльності гетьмана, у яких до мінімуму зведено вплив так званого «польського 

пункту бачення» і які підносять гетьмана на визначну висоту.     

Зрештою, у польській історіографії вже наприкінці 80-х рр. ХХ ст.  

з’явилися концептуальні оцінки, у яких Б. Хмельницький однозначно постає як 

визначний український історичний діяч, і не тільки. Гетьмана подають як одну з 

найвидатніших постатей XVII ст., бо він зумів у вкрай несприятливих умовах 

вибороти державу, утримати внутрішню ситуацію на підвладних територіях, 

зруйнувати геополітичну рівновагу в Східній Європі. Порівняння з вождем 

Англійської революції О. Кромвелем лише відтінює велич гетьмана, бо 

останньому довелося управляти країною в непорівняно складніших міжнародних 

та внутрішніх обставинах, формуючи на марші державні інституції та нову 

українську еліту.  

Витримані в такій тональності історіографічні конструкції Я. Качмарчика, З. 

Вуйцика та В. Сєрчика мали значний вплив на подальшу еволюцію польських 

інтерпретацій. Показово, що двоє останніх дослідників сформувалися ще в часи 

Польської Народної Республіки і вже тоді пропонували окремі елементи нового 

бачення. У 1990–2010-ті рр. З. Вуйцик та В. Сєрчик стали живим уособленням 

разючої відмінності польської інтелектуальної ситуації від російської, де 

подібних випадків, коли стара гвардія демонструвала б здатність запропонувати 

нове бачення, не спостерігається, а поява нечисленної модернізаторської хвилі 

пов’язана з новою генерацією істориків. Натомість і В. Сєрчик, і З. Вуйцик 

віддзеркалюють спадкоємність та об’єктивність середовища польських істориків. 

Фактично саме ці три дослідники, проторивши широку канву й відмежувавшись 

від згубної опції, в основі якої була відмова українцям у праві на власну державу, 

визначали ключові напрями обговорення постаті Б. Хмельницького: особисті 

таланти гетьмана, його політичні та військові стратегії (блискучі, вдалі і невдалі), 

ідея державності та незалежності України, династичний проект, формування 
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українського монархізму, візія облаштування східноєвропейського простору. 

Паралельні напрацювання української історіографії, яка зазнала в ті часи 

глибоких трансформацій, а також модернізаторського табору в російській 

історіографії, додавали свого ферменту, довершуючи формування польського 

дискурсу у форматі тісної взаємодії з конкурентними потугами. 

 Про те ж, що середовище польських істориків було внутрішньо готове 

акцептувати принципову зміну пункту бачення, сприймати нові віяння, відкрито 

конкурувати з іншими візіями, свідчить бодай два факти. По-перше, відсутність 

відкритих дискусій з приводу концепцій Я. Качмарчика та З. Вуйцика, при тому, 

що комплекс запропонованих уявлень та ідей активно освоювався. Для 

порівняння досить згадати, наприклад, гостро критичну реакцію на появу 1985 р. 

монографії Т. Хинчевської-Ґеннель «Національна свідомість української шляхти 

та козацтва в кінці XVI – до середини XVII ст. [487, с. 547–556]. А по-друге, нові 

інтерпретації швидко поширилися в загальних працях з історії Речі Посполитої. 

У синтезах Д. Гєровського, У. Аугустиняк, М. Маркевича акцептовано 

запропоновані візії Б. Хмельницького як однієї з контроверсійних постатей для 

Польщі, для розуміння ходи польської історії. У низці випадків концептуалізації 

Д. Гєровського та М. Маркевича просували далі процес вивільнення постаті 

цього українського гетьмана від стереотипних нашарувань.   

Прикметним проявом формування нового образу Б. Хмельницького стало 

акцентування уваги на талантах гетьмана, здебільшого дипломатичному та 

військовому. При цьому відійшло в тінь приписування йому таких рис, як 

віроломство, зрадливість, жорстокість, що раніше тією чи тією мірою було 

рефреном для характеристики гетьмана, прокладаючи дорогу до формування 

викривлених уявлень про мотиви його виступу проти Варшави. А отже, ідея 

збереження Речі Посполитої перестала бути самодостатньою призмою для 

оцінки діяльності Б. Хмельницького, тоді як у традиціоналістському таборі 

російської історіографії й далі домінує опція геополітичних інтересів 

Московської держави. 
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Тези про хист Б. Хмельницького як політика, організатора та полководця 

стали типовою складовою спеціальних концептуалізацій про Б. Хмельницького, 

а також праць меншого калібру, присвячених різним аспектам української 

Національно-визвольної війни. Здебільшого це були дослідження з військової 

історії, які надзвичайно інтенсивно розвиваються в Польщі. Не ризикнув 

заперечити таланти Б. Хмельницького навіть М. Франц, надзвичайно критично 

налаштований стосовно діяльності гетьмана. Хоча він чи не єдиний у сучасній 

польській історіографії дослідник, який залишився вірний традиційній 

інтерпретації постаті гетьмана крізь призму ідеї непорушності Речі Посполитої, 

та все одно не зміг обійти домінантні інтелектуальні тренди, що розбалансувало 

його концепцію й водночас продемонструвало той факт, що розглянуті вище 

віяння вже встигли глибоко вкорінитися.      

Політичні концепції Б. Хмельницького цілком закономірно стали 

центральним пунктом інтерпретації діяльності українського гетьмана. 

Ураховуючи зазначені вище фундаментальні підходи сучасних польських 

істориків до концептуалізації останньої, образ політичної програми виявився, з 

одного боку, дуже насиченим, а з іншого – наближеним до уявлень, які 

формуються в українській історіографії та модернізаторському таборі  

російських істориків. І це найважливіша ознака як поточного розвитку польської 

історіографії, так і стану інтелектуальної взаємодії на полі наукового освоєння 

сьогодні ранньомодерної української історії.  

 В основі польського образу, як і українського та модернізованого 

російського, лежать державотворчі зусилля Б. Хмельницького – будівничого 

Гетьманщини. Навколо появи, еволюції та реалізації ідеї одержавлення 

українського світу обертаються практично всі запропоновані польськими 

істориками елементи концепції. Сама наявність ідеї державності не піддають 

сумніву навіть М. Франц та К. Лоссон, які по факту заперечують державний 

характер організації суспільства і влади в Гетьманщині. Щобільше, в особі М. 

Франца польська історіографія підійшла до визнання появи у свідомості 

козацької старшини ідеї української державності вже в 1620-х рр., що 
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перегукується з баченням Т. Таїрової-Яковлєвої. На цьому тлі впадає в око той 

факт, що представники української історіографії посідають більш помірковану 

позицію.   

Набагато ясніше й предметніше сучасні польські історики висловлюються й 

про інтенції до незалежності Б. Хмельницького. Якщо в Україні більшість 

істориків прагнуть уникати розмов на цю тематику, то в Польщі проблема 

виникнення самої ідеї та її реалізації посідає чільне місце в інтерпретаціях. 

Співвідношення державницьких і незалежницьких планів гетьмана є найбільш 

обговорюваними питаннями в аспекті з’ясування змісту політичної програми 

гетьмана. А теза про те, що Б. Хмельницький на тому чи тому етапі прагнув до 

повного відсепарування Гетьманщини від Речі Посполитої, неподільно домінує, 

задаючи тональність сприйняття образу гетьмана як визначного історичного 

діяча XVII ст. 

Саме з погляду реалізації цієї ідеї розглядають стратегії Б. Хмельницького 

щодо Варшави, Кримського ханату, Туреччини, Московії, Швеції. 

Підпорядковність цих стратегій головній меті не піддають сумніву. Ключові 

уявлення полягають у тому, що гетьман заради забезпечення умов для 

збереження щойно створеної держави постійно лавірував між сусідніми 

потугами, а відтак не був ані польськоцентричним, ані московськоцентричним. 

Розшифрування реальної політики Чигирина на різних напрямках – то вже 

деталі, які не змінюють головної тези і впливають лише на оцінку 

дипломатичної, військової та політичної майстерності гетьмана. Така 

інтелектуальна ситуація виразно перегукується з українським аналогом, де 

домінує концепція різновекторності. 

Фундаментальною рисою сучасного польського образу Б. Хмельницького є 

послідовне наголошення на тому, що гетьман не розглядав зближення з Москвою 

як самоціль, а надто підданство цареві. Опрацьовано кілька концепцій, які 

стосувалися причин та перебігу українсько-московського зближення і які 

сьогодні визначають інтерпретацію московських стратегій Чигирина. Очевидно, 

найважливішою з них є зазначена вище концепція провини еліти Речі 
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Посполитої. Саме відірваність української політики Варшави від реалій, які з 

появою Гетьманщини кардинально змінилися, нездатність віднайти точки дотику 

з Б. Хмельницьким та з його оточенням тлумачиться за головний стимул для 

гетьмана піти на союз із Москвою, а потім і на утворення переяславсько-

московської системи. Подібний підхід до питання надає відповідного звучання 

зовнішньополітичним крокам українського гетьмана, руйнуючи стереотип 

віроломного гетьмана-зрадника.  

Інша концепція, тісно поєднана з попередньою, проголошувала, що 

інструментально до Переяслава 1654 р. підштовхнули обставини, пов’язані з 

укладанням Жванецької угоди 1653 р., які остаточно розвіяли в Чигирині надії на 

можливість схилити Варшаву до розумного компромісу. Ще одна модель, 

уведена до наукового вжитку Я. Качмарчиком, проголошувала, що Б. 

Хмельницький після Жванця 1653 р. перетворився на противника формалізації 

відносин із Московією, але був уже в пастці, з якої не зміг вибратися. Якщо 

перші дві концепції перебувають в інтерпретаційному руслі, що й аналоги в 

українській історіографії та в модернізаційному таборі російської, то бачення Я. 

Качмарчика пропонує цілком інакше потрактування. Однак і вона заперечує 

заданість та неуникненність українсько-московського поєднання, на чому 

продовжує наголошувати більшість російських істориків.  

Післяпереяславські концепції Б. Хмельницького стали полем для 

своєрідного консенсусу в середовищі польських істориків. Гетьман однозначно 

постає політиком, який мало зважав на Березневі статті 1654 р. й поводив себе як 

незалежний володар, демонстрував прагнення вибудовувати міжнародні 

комбінації, продовжуючи лавірувати між Москвою, Варшавою, Бахчисараєм, 

Стамбулом, Стокгольмом і шукаючи можливості зберегти Гетьманщину. З цього 

погляду інтерпретації польських, українських дослідників і Т. Таїрової-

Яковлєвої надзвичайно близькі. Відмінність полягає хіба в тому, що в Польщі 

більше увиразнюють тезу про причетність Б. Хмельницького до початків  

гадяцького процесу. Варто також відзначити відсутність у польському образі 

проблеми міжнародної легітимізації Гетьманщини та її правителя.  
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 Загалом же, подання в сучасній польській історіографії політичних 

концепцій Б. Хмельницького демонструє істотне зближення позицій польських 

та українських істориків, а також модернізаторського табору російської 

історіографії. І цей факт є центральним у сучасному дискурсі, пов’язаному з 

осмисленням діяльності Б. Хмельницького. 
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РОЗДІЛ 4 

ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТРАКТУВАННІ 

РОСІЙСЬКИХ ІСТОРИКІВ 

 

 

4.1 Передумови еволюції образу гетьмана в сучасних умовах 

 

Якщо не брати до уваги деяких великих київських князів періоду Київської 

Русі, то Богдан Хмельницький, безумовно, є найбільш затребуваною постаттю в 

російській історіографії. Український гетьман найчастіше приковував до себе 

увагу науковців, стаючи об’єктом різноманітних досліджень та ідеологічних 

маніпуляцій. З кінця XVIII ст. він – обов’язковий атрибут російського 

історичного наративу, навчальних підручників та посібників, численних 

наукових популяризацій історії, ідеологічних та політичних текстів. Подібно до 

українського та польського випадків Б. Хмельницький також міцно ввійшов до 

історичної пам’яті росіян як обов’язковий і знаковий її складник. Його образ 

легко пригадується в середовищі широкого загалу, неодмінно асоціюючись із 

позитивними історичними персонажами.   

Причина такої пильної зацікавленості лежить на поверхні – Переяславська 

рада 1654 р., скликана Б. Хмельницьким, виявилася переломним моментом не 

тільки східноєвропейської, а й російської історії. Переяслав 1654 р. став 

відправним пунктом російської експансії на українські землі та перетворення 

Росії на континентальну потугу. Як добре відомо, доти Московську державу 

ніхто в Європі серйозно не сприймав як потенційного конкурента на 

геополітичне лідерство. Загубившись на території, далекій від основного 

коловороту подій, сплачуючи данину на користь Кримського ханату, пронизана 

глибокими смислами ідеологічної зверхності останнього, вона з кінця XV ст. 

відчайдушно прагнула змінити свою важку долю. Але після утворення Речі 

Посполитої потуги Кремля наштовхнулися на, здавалося б, непрохідну стіну у 

вигляді об’єднаної сили Польщі, Литви та України. Зазнавши болючих поразок у 
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війнах другої половини XVI – першої половини XVII ст., Москва не мала 

жодного шансу на успіх. Однак уже через двадцятиріччя після Смоленської 

війни 1632–1634 рр. несподівано з’явилася приголомшлива нагода зачепитися за 

український чинник й істотно змінити баланс сил у Східній Європі. Спершу було 

незрозуміло, чи надовго, але згодом перспектива вкорінення в Україні ставала 

дедалі виразнішою з усіма невтішними для сусідів геополітичними наслідками, 

які випливали з такої ситуації. Зумівши до кінця XVII ст. твердо стати обома 

ногами в Україні, Московія розпочала якісно іншу стадію свого тривалого руху 

до визнання в Європі за повноцінного політичного гравця.  

Радикальна переміна московської історичної долі тісно пов’язана з іменем 

Богдана Хмельницького, під проводом якого в Україні було запущено процес 

відновлення державності. Різке ослаблення Речі Посполитої у зв’язку з тим, що 

Україна зі стабілізатора її геополітичної переваги в Східній Європі 

перетворилася на головну загрозу для існування, дало Москві шанс. А військово-

політичний союз, якого так потребував Чигирин, а також гостра потреба в 

легітимізації Гетьманщини через протекцію когось із законних християнських 

володарів схиляли українського гетьмана до вибору на обидві ці ролі Москви – 

давнього стратегічного суперника Речі Посполитої за гегемонію в регіоні.  

Усе це забезпечило Б. Хмельницькому постійне місце в російському 

науковому та ідеологічному дискурсі. Переяслав 1654 р., а ще більше складна та 

заплутана доля його рішень і неоднозначний історичний вплив, їхня здатність до 

різноманітних маніпуляцій, підвели фундамент під тональність сприйняття 

постаті гетьмана в Росії. Як свідчать уже виконані дослідження [62; 196], образ 

Б. Хмельницького в російській історіографії був однозначно позитивний, хоча й 

із тими чи тими особливостями. Фактично лише П. Буцинський, котрий 

звинувачував Б. Хмельницького в зраді в післяпереяславські часи ідеалів 

українсько-московського поєднання [62, с. 628], уносив дисонанс. Та ще автор 

сумновідомого «Походження українського сепаратизму» – російський 

емігрантський історик М. Ульянов – роздратовано називав українського гетьмана 
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«двурушним» політиком, який, «збираючись у 1654 р. у Переяслав на раду, не 

зняв турецького каптана, одягнувши поверх нього московську шубу» [361, с. 28].   

Головна концептуальна канва російського образу Б. Хмельницького 

залишалася незмінною впродовж усього наукового періоду розвитку російської 

історіографії. Її зумовлювало незмінне імперське трактування української історії 

з амплітудою від ортодоксального до поміркованого великодержавництва. Так 

звана радянська російська історіографія попри декларації в марксистському стилі 

базувалася на підлаштованому під нові ідеологічні потреби 

великодержавницькому коді, який передбачав дотримання майже теологізму в 

тлумаченні питання про українсько-російське поєднання як відправний пункт 

для інтерпретацій [62, с. 651–652]. З середини 1950-х рр. і до краху СРСР в 1991 

р. «Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654–1954) стали в умовах 

радянського тоталітаризму ідеологічним еталоном для тлумачення й української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст., і постаті Б. Хмельницького.   

У рамках російської великодержавницької парадигми Б. Хмельницький у 

різних варіантах неодмінно поставав прибічником українсько-російського 

зближення та зверхності Росії над Україною. Він залишався єдиним українським 

гетьманом XVII – початку XVIII ст., якого оминуло тавро зрадника. Незважаючи 

на існування згаданої вище репліки П. Буцинського, науковий та публіцистичний 

образи гетьмана були позбавлені такого звичного для інших правителів 

Гетьманщини нашарування. Найчастіше ж Б. Хмельницького протиставляли І. 

Мазепі, І. Виговському, П. Дорошенку, вирізняючи так «прогресивність» 

Богдана порівняно з «реакційністю» останніх. Заклики, які лунали з боку Б. 

Хмельницького від червня 1648 р. до царя Олексія Михайловича, надавалися, з 

огляду на специфіку дипломатичної мови ранньомодерних часів, для 

маніпуляцій у дусі «приєднання України до Росії», «навіки разом» тощо. А 

Переяславська рада 1654 р. та Березневі статті взагалі давали гетьманові в 

російській історіографії однозначний карт-бланш, сприяючи відкиданню на 

задній план свідчень, які суперечили узагальненням про його органічний 

москвоцентризм. 
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 Тому концепції російських дослідників хоча й містили тези про порухи Б. 

Хмельницького до турецького протекторату, прагнення нехтувати статтями 

українсько-московського договору, про існування суперечностей між Чигирином 

та Москвою, але неминуче виходили на ідею інтеграції українських земель до 

Московської держави [196]. У російську суспільну свідомість транслювався саме 

такий відретушований під великодержавницькі потреби заідеологізований образ 

Б. Хмельницького, оминаючи «незначні» деталі. Урочисте встановлення 

пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві 1888 р. фактично канонізувало постать 

гетьмана в царській Росії. 

Хвиля лакування гетьмана під історичного діяча, який стояв біля джерел 

непорушного моноліту українсько-російської злитості, була підхоплена в 

радянські часи, хоча й не відразу. Спершу в дусі класової боротьби Б. 

Хмельницького таврували як експлуататора козацьких і селянських мас, а 

імперська модель інтерпретації Переяслава 1654 р. ще не використовувалася для 

легітимації російської зверхності над Україною. Цю ідеологічну функцію 

виконувала концепція братньої допомоги російських робітників і селян своїм 

українським братам [188, с. 78]. Однак після короткого періоду розбалансування 

та пошуку оптимальної моделі пояснення ранньомодерної української історії під 

новою марксистсько-ленінською приправою імперська парадигма з 1930-х рр. 

повністю відновила свої позиції. І концепція «найменшого зла», розроблена в 

1930-ті рр., і концепція «найбільшого блага», опрацьована на початку 1950-х рр., 

реанімовували старий телеологічний погляд на українсько-російські стосунки. 

Концепція історичної неминучості та благотворності російської зверхності над 

Україною отримала нове дихання.  

Згадані вище «Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією» підбили 

підсумок, накинувши на наукові розвідки строгі ідеологічні рамки, які 

зобов’язували дослідників з СРСР бачити в Переяславській раді 1654 р. лише 

кульмінацію споконвічного прагнення українців до співіснування та 

взаємозближення з росіянами під спільним державним дахом. Гетьман у «Тезах» 

подавався, ясна річ, як палкий поборник «возз’єднання» України з Росією» й, 
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відповідно, як визначний історичний діяч планетарного значення [354, с. 29]. З 

одного боку, така оцінка органічно поєднувалася зі старою імперською 

історіографічною традицією, а з іншого – ставала обов’язковим дороговказом 

для подальших концептуалізацій російських істориків. І коли подивитися на 

ідейний бік наукових пошуків в Росії на ниві вивчення постаті Б. Хмельницького 

в 1950–1980-ті рр., вони цілком узгоджуються з духом і буквою «Тез» [196, с. 

184–202]. Як слушно відзначав сучасний російський історик О. Євлахов, «у 

радянській історичній та художній літературі образ Богдана Хмельницького 

майже іконописний: він відважний герой-визволитель українського народу від 

польського гніту та натхненник його приєднання в 1654 р. до Росії» [119, с. 81].  

Отже, інтелектуально сучасна російська історіографія питання виросла на 

ґрунті  великодержавницьких концепцій радянського різновиду з його суворою 

ідеологічною регламентацією. Однак на відміну від української історіографії, 

вони цілком відповідали внутрішнім інтенціям дослідників. Це добре видно з 

того, як далеко розійшлися дороги української та російської науки в 

пострадянські часи. В Україні після падіння СРСР та ідеологічного диктату 

Москви різко пішов процес переосмислення радянської інтелектуальної 

спадщини, тоді як в Росії й далі культивували старі підходи з наміром на перший 

погляд підсвіжити їх, надійно зберігши внутрішню сутність. І в Україні, і в Росії 

значну частину фахового дослідницького середовища доби Б. Хмельницького 

становили і становлять учені, сформовані в радянські часи. Але якщо українські 

історики переважно виявилися внутрішньо готовими до ревізії своїх 

дослідницьких підходів, про що вже говорилося вище, то в Росії – навпаки. Стара 

гвардія там чинила й чинить далі впертий опір новим інтелектуальним віянням і 

поступалася лише там, де обійти новітні напрацювання було просто неможливо 

без очевидних репутаційних ризиків як для концепції, так і для себе.  

Як обґрунтовано показав В. Маслак [196, с. 139–145], у Росії під впливом 

різкої зміни політичних, ідеологічних та інтелектуальних обставин, 

спровокованих падінням «залізної завіси», яка відмежовувала російських 

інтелектуалів від вільного світу, відбувся ціннісний розкол у середовищі 
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російських дослідників ранньомодерної української історії. Виділилися два 

головні табори – традиціоналісти та модернізатори. Перше крило охоплює 

левову частину наукового сегмента й домінує, формуючи у світі відповідний 

образ російської історіографії, і водночас прагнучи зберегти стару 

великодержавницьку основу, роль якої виконують концепції «загальноросійської 

культури», «возз’єднання України з Росією», «єдиної держави», а також 

заперечення самостійності українського історичного процесу. Магістральна лінія 

полягає в тому, щоб «пристосувати  ортодоксальну радянську концепцію до 

нових наукових реалій без ревізії основних її постулатів, більшість із яких своїм 

корінням сягає в товщу російської історіографії ХІХ – початку ХХ ст. При цьому 

здебільшого відкидаються найодіозніші положення, які різко суперечать 

прийнятим нині в науковому середовищі уявленням про систему доказовості 

результатів дослідження і які під тиском новітніх наукових напрацювань уже 

несила боронити без очевидних репутаційних збитків для автора тексту» [196, с. 

139, 202–203]. 

Натомість модернізаторське крило, головним представником якого є 

петербурзька дослідниця Т. Таїрова-Яковлєва, орієнтоване на ревізію 

великодержавницької моделі ранньомодерної української історії. 

Модернізаторський образ останньої «пропонує об’ємне бачення історії 

Гетьманщини, яке цілком вписується в новітні тренди наукового освоєння 

відповідної проблематики, перегукуючись у базових підходах з українською та 

польською історіографіями. Відправним пунктом зближення стало визнання 

самостійності українського історичного процесу, яке вивело на орбіту 

представлення Гетьманщини як органічного вияву природного саморозвитку 

українського світу, а також на зосередження уваги на ґенезі та втіленні в життя 

державної ідеї, на появі нової української еліти, її світоглядних імперативах, 

політичних концепціях, проблемі легітимації Гетьманщини в умовах стереотипів 

ранньомодерної доби, стратегіях досягнення і збереження самодостатності» [196, 

с. 251].  
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На цих засадах відбулася типологічна конвергенція підходів та 

інтерпретацій модернізаторської хвилі з опціями, притаманними сучасним 

українським та польським дослідникам ранньомодерної української історії. 

Водночас від часу до часу спалахують гострі інтелектуальні конфлікти між Т. 

Таїровою-Яковлєвою та різними представниками традиціоналістського 

середовища, особливо на ґрунті інтерпретації постаті гетьмана Івана Мазепи. 

Варто також зауважити, що лінія розлому пролягла в російській історіографії 

зовсім не за віковою ознакою: у традиціоналістському таборі значну кількість 

становлять вчені, які прийшли в науку вже після падіння СРСР (зокрема, К. 

Кочегаров, О. Алмазов, О. Малов та ін.), а найзатятіші дискусії генерує якраз 

молоде покоління традиціоналістів. 

Наявність двох принципово конкурентних течій у російській історіографії не 

могла не відбитися на специфіці інтерпретацій постаті Б. Хмельницького. 

Занадто вже відмінними є стартові умови. В основі підходів традиціоналістів 

лежить базована на концепціях «загальноросійської культури» та «єдиного 

народу» опція, що українці завжди відчували свою етнічну та релігійну 

спорідненість із росіянами і прагнули ліквідувати державний кордон, який їх 

розділяв, та возз’єднатися з ними в єдиній державі [432, с. 5]. Іншим наріжним 

каменем є імпліцитно присутня в великодержавницькому дискурсі теза про те, 

що дії українських гетьманів мають розглядатися крізь призму відповідності 

геополітичним інтересам Російської імперії [196, с. 172]. Відповідно діяльність Б. 

Хмельницького пропускається крізь сито цієї опції, яка передбачала у своїх 

екзальтованих вимірах навішування ярликів на зразок «зрадник» тощо. 

Модернізаторське крило російської історіографії порвало з такими 

практиками. Як обґрунтовано показав В. Маслак [196, с. 204], «опрацьовані в 

модернізаторському таборі версії історії української державності ранньомодерної 

доби позбавлені теологічного тлумачення українсько-московського зближення, а 

також постулатів про природність, невідворотність, безальтернативність та 

всеохопну прогресивність злиття українського світу з московським. За бортом 

опинилася концептуальна теза про  усвідомлення і в Україні, і в Московії 
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належності українців та росіян до «єдиного народу», цілісність якого була 

трагічно порушена в XIII–XIV ст., а тому закономірно відновлювалася від 

середини XVII ст.». Т. Таїрова-Яковлєва сповідує ідею оцінювати діяльність 

українських історичних постатей крізь призму існування окремих українських 

інтересів, а також специфічних потреб окремих станів, стереотипів мислення, 

уписаності українських еліт у європейський світ з його особливими політико-

правовими уявленнями та моделями поведінки володарів. Це формує підґрунтя 

для того, щоб кінцевий інтелектуальний продукт модернізаційного середовища 

радикально відрізнявся від концепцій, опрацьованих у рамках 

традиціоналістської історіографії.  

 Ще одним чинником впливу на концептуалізацію постаті Б. 

Хмельницького стала взаємодія та конкуренція російських дослідників з 

українськими та польськими істориками. Варто було передовсім реагувати на 

бурхливий розвиток досліджень першої половини та середини XVII ст., який 

стартував в українській історіографії на початку 1990-х рр. і який заперечував 

російські великодержавницькі візії української історії. Оновлення в Україні 

дослідницького інструментарію, поява нових опцій, пошуки свіжих пояснень, 

розширення актуалізованої джерельної бази за рахунок інтенсифікації архівної 

евристики в досі малодоступних польських архівосховищах – усе це змушувало 

вдосконалювати власні інтерпретації та адаптовувати традиційні образи до нових 

наукових реалій. Звідси неминучий перегляд усталених уявлень, спроби 

модифікувати їх, підлаштувати під нові інтелектуальні віяння. Зрештою, могло 

постати питання взагалі про відмову від певних постулатів, оскільки вони 

набували надмірної одіозності чи виглядали як динозаври.  

Лише кілька промовистих прикладів. Інтенсивне переосмислення в Україні 

та Польщі феномену Національно-визвольної війни середини XVII ст. та 

ранньомодерної Української держави розхитувало концепцію «возз’єднання», 

змушуючи шукати додаткові аргументи на користь останньої. Уведення до 

наукового обігу Ю. Мициком[204, с. 28], В. Степанковим [316, с. 401, 405]та Я. 

Федоруком [366, с. 9] одних джерел про ідею державності в політичній програмі 
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Б. Хмельницького та активізація інших заперечувало теологізм тези про 

імпліцитну заданість українсько-московського поєднання. Утвердження в 

українській та польській історіографіях концепції, що Б. Хмельницький уже на 

початку соціального вибуху виношував плани побудови незалежної Української 

держави, завдавало ще більшого удару. При цьому обговорення проблеми ґенези 

ідей державності та незалежності як складників політичної програми Б. 

Хмельницького надійно «прописалося» в українському та польському наукових 

дискурсах. Навіть на рівні термінології введення поняття «національно-

визвольна війна» заперечувало «возз’єднавчу» візію та концепцію Гетьманщини 

як такої собі недодержави без осмисленої перспективи та приреченості 

прибитися до московського берега.  

На початку ХХІ ст. з’явилася глибока тріщина в одній з опор традиційного 

російського імперського образу Б. Хмельницького як послідовного прихильника 

українсько-московського зближення та прибічника орієнтації на Москву вже від 

червня 1648 р. Ретельний аналіз В. Брехуненком оприлюднених джерел та 

актуалізація ним низки раніше невідомих документальних матеріалів дозволили 

зробити висновок, що насправді український гетьман від часу до часу в спосіб, 

притаманний ранньомодерній добі, розставляв маяки, які сигналізували про 

відсутність у Чигирина інтеграційних намірів щодо Московії [64, с. 335–358].  

Вимагала реакції також позиція Т. Чухліба [399, с. 53–71] та польських 

істориків Я. Качмарчика [148, с. 323–324] і М. Нагельського [551, с. 245] щодо 

проблеми лавірування Гетьманщини між сусідами як ключового елемента 

політичної програми Б. Хмельницького, а також концепції поліпідлеглості 

Української держави. І взагалі перманентне обговорення в Україні та Польщі 

реального статусу Гетьманщини після Переяславської ради 1654 р., ідеї та 

реалізації турецького протекторату, актуалізація питання про причетність Б. 

Хмельницького до зародження візії Гадяцької унії 1658 р. створювало потужні 

інтелектуальні загрози. Остаточна ж відмова польської історіографії від 

концепцій «меча, хреста і плуга», «громадянської війни» та «єдиного 
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шляхетського народу» лише відтінювала анахронізм культивування 

великодержавницьких візій. 

Додатковим викликом став історичний календар. Наближення круглих дат, 

зокрема 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького, 350-річчя 

Переяславської ради 1654 р., Гадяцької унії 1658 р. та Конотопської битви 1659 

р., 300-річчя Полтавської битви 1709 р. активізували не лише історіографічне 

освоєння відповідної проблематики, а й ідеологічні зусилля й політику пам’яті в 

Україні, Росії та Польщі. Зростання суспільної уваги до цих сторінок минулого 

підсилювало ефект, який з’явився внаслідок еволюції підходів українських та 

польських істориків. А заходи, до яких вдавалися політики, каталізували процес 

концептуального самовизначення багатьох фахових істориків, що, зі свого боку, 

привело до сплеску інтелектуальної конкуренції, яка тепер уже не обмежувалася 

лише науковою сферою, а й велася за свідомість широкого загалу.   

Для уявлення про впливи, які генерував чинник ювілеїв, варто згадати бодай 

події, пов’язані з наближенням ювілею Переяславської ради 1654 р. У 2002 р. 

Москва з цілком виразною імперською метою взяла на озброєння політику 

реанімації  у свідомості росіян та українців ідей, закладених у «Тезах» від 1654 р. 

Під тиском Москви президент України Л. Кучма видав указ про 

широкомасштабне відзначення ювілею Переяслава 1654 р., як кульмінації 

обопільного українсько-московського прагнення до поєднання. Крім помпезних 

урочистостей на центральному рівні, указ передбачав здійснення потужного 

ідеологічного накату через засоби масової інформації та освітню сферу. 

Міністерство освіти та науки України зобов’язало вищі та середні навчальні 

заклади провести заходи, присвячені «вікопомності» Переяславської ради.  

Реакція наукового середовища в Україні була прямо протилежною. 

Українські дослідники в кооперації з польськими, американськими та 

канадськими вченими підготували фундаментальне видання «Переяславська рада 

1654 року (історіографія та дослідження)» (Київ, 2003) та представницьку 

міжнародну конференцію (за участю також і російських дослідників 

модернізаційної хвилі), присвячену проблемам Переяслава 1654 р. Зусилля 
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спрямовувалися на наукове заперечення «возз’єднавчої» візії Переяславської 

ради та увиразнення того факту, що риторика, яка лунала з протилежного табору, 

не має нічого спільного з науковими версіями події. Натомість ця риторика 

базується на суто ідеологічних мотивах у рамках геополітичних інтересів Росії, 

спрямованих на реінтеграцію України до свого складу, і експлуатує старі 

російські імперські інтерпретації, закорінені ще в ХІХ ст. Зі  свого боку, влада за 

допомогою російських істориків-традиціоналістів дещо пізніше організувала 

альтернативну конференцію в Переяславі, призначену захистити старі підходи. 

Але це середовище так і не спромоглося представити науковий продукт, який би 

на рівних конкурував із названим вище збірником. 

 На противагу ювілейні заходи до 400-річчя Б. Хмельницького, які 

відбувалися в 1995 р. в інших суспільно-політичних умовах, викликали 

пожвавлення контактів українських та польських істориків з представниками 

російської історіографії, а також сплеск наукових і науково-популярних 

публікацій в усіх трьох країнах. Саме тоді були підбиті перші підсумки 

опрацювання в Україні, Польщі, Росії нових підходів до інтерпретації 

української Національно-визвольної війни та оцінки постаті гетьмана й окреслені 

перспективні напрями подальших досліджень, що, безумовно, не могло не 

вплинути на розвиток російської історіографії.  

В умовах налаштованості основної частини російських істориків на 

консервацію старих заідеологізованих підходів важливим чинником впливу 

ставала археографічна діяльність, яка активізувалася як в Україні й Польщі, так і 

в Росії. Уведення до наукового вжитку раніше невідомих джерел здебільшого 

сприяло розхитуванню російських великодержавницьких концепцій, вимагаючи 

реакції на це. Інколи упорядниками таких публікацій ставали самі російські 

дослідники. 

Зокрема, Л. Заборовський підготував два збірники документів із фондів 

Російського державного архіву давніх актів [10; 129]. 2000 р. Б. Фонкіч 

видрукував два листи від єрусалимського та константинопольського патріархів 

до Б. Хмельницького [392]. 2007 р. з’явився збірник «Російська та українська 
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дипломатія у міжнародних відносинах в Європі середини XVII ст.» за редакцією 

Б. Мейера [15]. В останній публікації, наприклад, були вміщені шведські 

документи про особливості сприйняття Гетьманщини європейськими 

володарями після Переяслава 1654 р., що проливають додаткове світло на 

політичну програму Богдана Хмельницького, а також розхитують концепцію 

«приєднання / возз’єднання». С. Фаїзов видав листи кримських ханів Іслам-Гірея 

та Мухаммед-Гірея ІІІ, які віддзеркалюють реакцію Кримського ханату на 

Переяславську раду 1654 р. та потрактування Кримом Гетьманщини [363]. Т. 

Таїрова-Яковлєва оприлюднила універсал Б. Хмельницького від 26 квітня 1650 р. 

максимівським та городиським обивателям, виявлений у фондах Російської 

національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі [18]. Зрештою, недавно побачив світ 

перший том  листів українських гетьманів із фондів РДАДА[195, с. 139–140]. 

*** 

 Розглянуті вище чинники призвели до поглиблення розколу в сучасній 

російській історіографії доби Б. Хмельницького. Слідом за з’ясованим В. 

Маслаком розбалансуванням радянської версії російського 

великодержавницького бачення історії ранньомодерної української державності 

пішло розхитування причесаного під гребінку «Тез» образу Б. Хмельницького як 

творця возз’єднання України з Росією. Цей процес був неминучим. Поява в 

концепціях сучасних російських істориків традиціоналістського крила (під 

впливом напрацювань українських та польських дослідників, а також Т. 

Таїрової-Яковлєвої) положень, які розхитували спрощену версію української 

Національно-визвольної війни середини XVII ст., значно зрезонувала на поданні 

життєдіяльності гетьмана. Інтелектуальний доробок конкурентів не міг не 

вплинути на процес генерування в традиціоналістському таборі таких тез, як: 

визнання відсутності у свідомості українського козацтва першої половини XVII 

ст. ідеї підпорядкування українських земель московському цареві, існування для 

Гетьманщини кількох альтернатив зближенню з Москвою, наявність разючих 

відмінностей між ментальністю нової української еліти та московської верхівки, 

різновекторність глобальних інтересів Чигирина й Москви, констатація 
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Гетьманщини як держави та обговорення питання про ідею незалежності в 

політичних концепціях різних українських гетьманів.  Паралельно був 

запущений процес пристосування цих та інших новацій до традиційного образу, 

й останній втратив колишню стрункість, зазнавши значної деформації та 

розбалансування.   

Узагалі в традиціоналістському крилі виділилися два підходи. Перший з них 

характеризується прагненням підретушувати старі інтерпретації та освіжити їх за 

допомогою використання новітніх здобутків історіографії. Але зробити це 

потрібно було в такий спосіб, який унеможливлював докорінну ревізію 

великодержавницької парадигми і, якщо можна, зміцнював її. Другий підхід 

базувався на ідеї затятого обстоювання старих позицій, непримиримості до 

опонентів та прямого визнання необхідності пропускати оцінки постаті Б. 

Хмельницького та інших гетьманів крізь вузьке сито геополітичних інтересів 

існування Російської імперії та політичних потреб поточного моменту.   

З цього останнього табору лунали й прямі висловлювання, які не можна не 

трактувати однозначно. Зокрема, Г. Санін із наближенням роковин Полтавської 

битви 1709 р., коли наростала ідеологічна потреба боронити традиційну 

російську версію про «Мазепу-зрадника», удався до виграшного, як йому 

здавалося, протиставлення І. Мазепи та Б. Хмельницького. При цьому дослідник 

відверто визнавав потребу зберегти заідеологізований підхід. «Оцінка постатей 

Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, – зазначав він, – завжди була 

політизованою, і я не збираюся відходити від цієї політизації, бо мова йде про 

принципово важливе питання усієї історії Росії та України – про благотворний 

вплив возз’єднання на історичні долі цих народів, про процес перетворення Росії 

на велику європейську державу, про роль Росії в історичних долях народів 

Європи та Азії» [262, с. 65]. Доречно буде навести й слова, сказані з приводу 

Переяславської ради 1654 р Л. Заборовським, який належить радше до 

поміркованого крила традиціоналістського табору: «На відміну від українських 

колег, російським історикам згаданого профілю немає потреби кардинально 

переглядати свої колишні думки» [262, с. 39]. І далі йшло розлоге судження, яке 
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дуже показово віддзеркалює глибинні підходи до інтерпретації українсько-

російських стосунків ранньомодерної доби: «…Наші колеги (українські історики. 

– Ю. С.) висунули гіпотезу, згідно з якою метою національно-визвольної війни 

було створення та закріплення на Україні незалежної держави в її етнічних 

межах (це поширено і на діяльність  гетьманів, які були після Б. Хмельницького). 

Такий погляд усталився та ввійшов у популярні праці та підручники, отримав 

статус офіційно визнаного. У сучасній ситуації на Україні він зрозумілий і 

політично, й ідеологічно» [262, с. 40].  

Отже, і Л. Заборовський, і Г. Санін відверто маніфестують природність суто 

ідеологічного підходу до історичної інтерпретації та принципову прийнятність 

підлаштовування історіографічних конструкцій під політичні потреби. А 

солідарність тих, хто не висловився відверто, добре помітна з їхніх текстів. 

Інакше кажучи, традиціоналісти залишилися на орбіті, яка  нічим принциповим 

не відрізнялася від радянської. Тільки нові політичні реалії, а також зміна 

інтелектуального тла під впливом падіння «залізної завіси» та відновлення 

конкурентного наукового поля підштовхували до модифікації панівної концепції. 

Варто відзначити й той факт, що висловлювання зазначених вище суджень 

на користь можливості використання ідеологічних мотивів не завадило Л. 

Заборовському в тій-таки статті закликати до наукового підходу, коли йшлося 

про інтерпретацію Березневих статей 1654 р. Ведучи мову про «великий і 

тривалий розкид думок при практично незмінній джерельній базі», дослідник 

зазначає: «Вибратися з цього історіографічного глухого кута можна, якщо 

орієнтуватися на науковий підхід, а не на мінливі політичні цінності» [262, с. 47]. 

Не полишає думка, що заява, яка суперечить сказаному на попередній сторінці, 

робилася лише для того, щоб стримати подальшу ревізію великодержавницького 

бачення Березневих статей, а не через турботу про відмову від політизації 

історичних досліджень.  

Натомість у таборі модернізаторів окреслилися інші засади. Тут 

педалюється на тому, що українські гетьмани Б. Хмельницький та І. Мазепа 

перетворилися в російських інтерпретаціях на об’єкт неприпустимих 
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ідеологічних маніпуляцій. Як писав О. Євлахов, «обидва гетьмани стали 

заручниками політичної кон’юнктури та історичної міфологізації», а лаковано-

російськоцентричний образ Б. Хмельницького як поборника возз’єднання 

України з Росією має небагато спільного з реаліями [119, с. 79, 81]. Т. Таїрова-

Яковлєва взагалі демонструє кардинально відмінний підхід, який різко 

вибивається на тлі всієї російської історіографічної традиції. Її кредо для 

дослідження постатей із середовища української еліти полягає не в пропусканні 

їхньої діяльності крізь призму російських інтересів, а «внесок того чи того 

гетьмана в історію України» [349, с. 7]. Така постановка питання створює цілком 

інше підґрунтя для інтерпретацій постаті Б. Хмельницького та інших гетьманів, а 

також для перегуків із концепціями, які опрацьовують в українській та польській 

історіографіях. 

Водночас існувало підґрунтя для типологічного зближення підходів в обох 

таборах. Щонайперше це проблеми, які важливі для формування образу Б. 

Хмельницького, але прямо не зачіпають базових складників російської 

великодержавницької концепції, зокрема: походження, освіта, таланти, проблема 

участі в Тридцятилітній війні на боці французького короля та ролі в планах 

Владислава IV, пов’язаних із турецькою війною та реформою системи влади в 

Речі Посполитій, конфлікт з Д. Чаплинським за Суботів тощо. По-друге, 

визнання представниками традиціоналістського табору того факту, що ідея 

відновлення державності та легітимізація держави були центральним питанням 

української Національно-визвольної війни, відкривало простір для конвергенції і 

на цьому ґрунті. Важливою ділянкою для поєднання зусиль залишався історико-

юридичний бік переяславсько-московської системи та фактичного статусу 

Гетьманщини після Переяславської ради 1654 р. Зрештою, не варто забувати, що 

історики з обох таборів належали, власне, до російської історіографії, що з 

огляду на специфіку такої науки, як історія накладало свій відбиток, як і 

належність історика до будь-якої іншої історіографії. Дуже промовисто про це на 

прикладі порівняння української та російської історіографій сказала ключовий 

представник модернізаційного крила Т. Таїрова-Яковлєва, концептуалізації якої 
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найбільше перегукуються з баченням сучасних українських істориків: 

«…Необхідно відзначити існування різних підходів та завдань в українській та 

російській історіографіях: в Україні є потреба в політичній концепції 

національної історії а для Росії важливо розібратися в причинах колишніх 

російсько-українських конфліктів. Історія – це політична наука, і ми з нашими 

українськими колегами завжди тією чи тією мірою будемо дивитися на ті самі 

речі з різних боків» [424, с. 670].  

Загалом, однак, доводиться констатувати, що доробок представників 

традиціоналістського табору на ниві опрацювання сучасного образу Б. 

Хмельницького свідчить про те, що вони опинилися в набагато складнішому 

інтелектуальному становищі, ніж модернізатори, проте так і не змогли віднайти 

спосіб більш-менш безболісно вписатися в нові історіографічні реалії. 

Невипадково, попри пильну увагу до проблематики української Національно-

визвольної війни середини XVII ст. та до прискіпливого обстоювання ідеї 

«возз’єднання України з Росією», жодної цілісної праці про Б. Хмельницького в 

цьому середовищі так і не було створено. Єдиним винятком є оприлюднена 

доповідь Г. Саніна «Богдан Хмельницький та Іван Мазепа», у якій була зроблена 

спроба подати стислий образ «правильного» гетьмана на противагу гетьманові-

зраднику. Але такий формат наклав свої обмеження й не дозволив подати 

розгорнуту концепцію. Та й сам автор, як він зазначав у доповіді, і не ставив 

перед собою такої мети, обмежившись тезами, які, на його думку, подають 

відмінні риси Б. Хмельницького та І. Мазепи [262, с. 96].  

Крім того, варто зауважити, що на відміну від польської та української 

історіографій російські історики-традиціоналісти не проводили глибоких 

підставових досліджень у контексті української Національно-визвольної війни. А 

відповідно й не розширили уявлення про ті чи ті аспекти. Ані питання військової 

історії, ані української дипломатії чи проблеми політичних концепцій та 

державного будівництва не стали об’єктом спеціальної уваги як основи для 

концептуалізації. Вивчення окресленої проблеми обмежилося використанням 

наявного фактологічного багажу, а також реакцією на напрацювання 
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конкурентних історіографічних потуг, що не могло не накласти специфічного 

відбитку на характер інтерпретацій. Цей підхід зберігся навіть у такій 

дискусійній ділянці, як створення та функціонування переяславсько-московської 

системи 1654 р. 

Отже, постать Б. Хмельницького в традиціоналістських текстах проступає з 

мозаїчного плетива тез, думок, ідей, оцінок, розкиданих по різних текстах. За 

таких обставин важко було очікувати збалансованості та опрацювання всього 

спектра опосередкувань. Складається враження, що представники цього табору, 

відчуваючи під тиском дискурсів українських та польських істориків вразливість 

своїх позицій, ледь не свідомо уникали розлогої розмови з приводу постаті Б. 

Хмельницького. Віддали перевагу вичікуванню й реагували лише на явні загрози 

обстоюваній позиції. Це різко контрастує із ситуацією, що склалася в українській 

та польській історіографіях, де з’явилися цілісні монографічні дослідження, 

присвячені Б. Хмельницькому, а також побачила світ низка праць, присвячених 

різним аспектам його діяльності чи політичних концепцій.  

У сучасній російській історіографії лише модернізатори спромоглися на 

цілісні праці про гетьмана. Але й вони обмежилися роботами статейного 

формату [40; 119; 349]. А проте саме в цьому таборі зусиллями низки істориків (і 

щонайперше Т. Таїрової-Яковлєвої) виконано дослідження, які розширювали 

підґрунтя для інтерпретацій постаті Б. Хмельницького [49; 189; 350; 352; 363].  

 

4.2 Походження та особистість Богдана Хмельницького, його діяльність 

до 1648 р. 

 

Походження Б. Хмельницького та особистість гетьмана стали тими темами, 

які не змогли обійти представники обох таборів російської історіографії. І там, і 

там намагалися вивести свої концепції на цьому ґрунті чи підкріпити їх 

апеляціями до «довоєнного» періоду життя гетьмана. Зрозуміло, що 

традиціоналісти мали тяжіти до возвеличення Б. Хмельницького, який, на їхню 

думку, реалізував глобальну історичну місію планетарного масштабу – «підвів 
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Україну під «високу царську руку»». А відповідно вони мусили добачати витоки 

величі. Самі собою напрошувалися протиставлення Б. Хмельницького іншим 

українським гетьманам, особливо І. Мазепі як уособленню «зради». Водночас 

модернізатори шукали в походженні, вихованні, соціальному середовищі та 

рисах характеру Б. Хмельницького опертя для позбавлених фатуму 

промосковських орієнтацій пояснень його політичних концепцій. Що ж 

стосується протиставлення Б. Хмельницького І. Мазепі, то їх у таборі 

модернізаторів не вважають ніякими антиподами. На цьому наголошує не тільки 

Т. Таїрова-Яковлєва, а й, наприклад, О. Євлахов, пишучи, що «Мазепа, який став 

гетьманом через три десятиліття після смерті Хмельницького, звичайно ж ніякий 

його не антипод» [119, с. 85]. 

Показово, що по факту обидва російські образи гетьмана – 

традиціоналістський та модернізаторський (дуже відмінні, як побачимо нижче, за 

своїм наповненням) – базуються на принципово схожих тлумаченнях періоду 

життя Б. Хмельницького до української Національно-визвольної війни. Це добре 

показує, наскільки велику роль відіграє в російській історіографії концептуальна 

оболонка під час інтерпретації підставового матеріалу. 

 Подібно до українських істориків і на відміну від польської історіографії 

російські дослідники одностайні у визнанні шляхетського походження Б. 

Хмельницького. Сумніви Я. Качмарчика [148, с. 22] чи В. Сєрчика [578, с. 45, 47] 

тут невідомі. У Росії однозначно виводять гетьмана з православного  

шляхетського роду і ніяк не коментують проблеми можливої баніції Б. 

Хмельницького [40, с. 68; 119, с. 81; 262, с. 70; 348, с. 46].  При цьому якщо 

українські історики й прибічники такої позиції в Польщі безальтернативно 

відносять рід Хмельницьких до дрібної шляхти, то в російській історіографії 

фіксуються й наміри вийти за ці традиційні рамки. Г. Санін намагався 

представити Б. Хмельницького вихідцем із заможної шляхти й довести 

«помилковість уявлень українських істориків про те, що Хмельницький був 

«дрібним шляхтичем» [262, с. 70].  
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Спроби підтягнути гетьмана вгору по українській соціальній драбині не 

мають під собою жодного джерельного підґрунтя. Та й не були вони притаманні 

попередній російській історіографічній традиції, навіть самому Г. Саніну в 

радянський період його наукової діяльності. Їхня поява може бути пояснена 

двома передумовами. Перша з них заходить у площину «возз’єднавчої» візії, яку 

палко сповідував дослідник і яка з’явилася на перетині цієї візії зі сприйняттям 

російською історіографією на зламі ХХ–ХХІ ст. концепції еліти як провідної 

сили будь-якого суспільства. Потреба пристосувати великодержавну концепцію 

до духу часу зумовила потребу замінити в ній колишніх рушіїв історії й 

українсько-московського поєднання – селян та рядових козаків – на шляхту 

(бажано з верхніх прошарків соціальної ієрархії). Тепер прапор «возз’єднання» 

тримає не нелегітимний виходець із низів, а представник законної еліти, як і 

годиться писати в нових інтелектуальних обставинах. Звідси й маніпуляції щодо 

походження Б. Хмельницького.  

Інший мотив, який органічно підсилює першу передумову, легко 

прочитується із, власне, драматургії затятого протиставлення Г. Саніним 

«правильного» Б. Хмельницького «зрадникові» І. Мазепі. Дослідник прагнув 

поставити на одну дошку обох гетьманів в якомога більшій кількості сфер, щоб 

на цьому тлі яскравіше показати міру «дворушництва» І. Мазепи. Як пише Г. 

Санін, «на прикладі Хмельницького і Мазепи ми можемо бачити, як у двох 

політичних діячів, які вийшли з одного соціального середовища, формуються 

різні характери, різні життєві цінності, різне розуміння про співвідношення 

особистої вигоди й обов’язку перед країною і народом» [262, с. 69]. 

Свої аргументи дослідник автоматично виводить з того, що Богданів батько 

Михайло був чигиринським підстаростою, а також зі згадок самого Б. 

Хмельницького про розміри шкоди, завданої його господарству під час  відомого 

наїзду Я. Чаплинського на Суботів 1647 р. [262, с. 70]. При цьому банально 

змішується матеріальний бік справи з проблемою соціальної стратифікації 

ранньомодерного суспільства, де статки не були тотожні місцю в ієрархії станів, 

а найбідніший шляхтич чи князь посідав місце непорівняно вище, ніж 
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розбагатілий міщанин чи хто інший. Випала з поля зору й проблема позбавлення 

Михайла Хмельницького шляхетства, непоміченими залишилися дискусії з 

приводу використання Б. Хмельницьким герба «Абданк», нобілітації Юрія 

Хмельницького на сеймі 1659 р. та фраз Богдана про своє походження.  

Так само штучно Г. Санін намагався задавнити час появи М. Хмельницького 

в Чигирині до 1571 р. Сумнівною підставою тут стала виписка з київських 

гродських книг привілею Владислава IV Б. Хмельницького на хутір Суботів від 

22 липня 1646 р. Дослідник механічно додав згадки в привілеї, що Богданів 

батько Михайло володів своєю чигиринською маєтністю близько 40-ка років, а Б. 

Хмельницький – тридцять [262, с. 70]. Не зупинили ні той факт, що від смерті М. 

Хмельницького до 1646 р. минулого всього 26 років, ні добре з’ясовані в 

історіографії обставини появи останнього в Чигирині, які випливали з факту 

надання Корсунського староства Янові Даниловичу  між 1592 та 1594 рр., через 

що М. Хмельницький не міг прибути із Жовкви на Чигиринщину раніше.  

Ще один незвичний і нічим не обґрунтований погляд на родовід Б. 

Хмельницького полягає в тому, що затуманюється походження гетьмана саме з 

української шляхти. Цього разу інтенції виходили з модернізаційного табору. 

Спершу С. Антоненко висловив дивну тезу про неможливість точно визначити 

етнічне походження гетьмана: чи був «він руської, польської, молдавської чи 

литовської крові» [40, с. 68]. Пізніше О. Євлахов безпідставно виводить гетьмана 

з молдовського роду Богданів, одна з гілок якого обукраїнилася» [119, с. 81].  

Дата й місце народження Б. Хмельницького не викликали в російській 

історіографії подібного різноголосся. Усі, хто висловився з цього приводу, 

схиляються до думки про 1595 р. та Чигирин [119, с. 81; 262, с. 69; 349, с. 48]. Це 

ставить їх в один ряд з українськими та польськими дослідниками.  

Щодо освітнього рівня гетьмана, то тут подібно до українських та польських 

істориків, мовиться про добру освіту, знання іноземних мов тощо [119, с. 81; 262, 

с. 71; 349, с. 48–49]. Наголошується на достойній освіченості Б. Хмельницького, 

його знанні іноземних мов. С. Антоненко навіть прямо стверджує, що гетьман 

був «людиною з європейською освітою» [40, с. 68]. Проте лише в Росії 
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відзначають, що гетьман знався на французькій та німецькій [119, с. 81; 262, с. 

71], що стало наслідком довіри до повідомлення П. Шевальє про участь Б. 

Хмельницького в Тридцятилітній війні. Але і в цьому питанні простежується 

вплив принципових концептуальних підходів до інтерпретації постаті гетьмана 

та українсько-російських відносин тих часів, тоді як польські та українські 

дослідники пишуть про освіту гетьмана без такої жорсткої прив’язки до своїх 

базових узагальнень.  

Зокрема, Т. Таїрова-Яковлєва вбачає в тому, що Б. Хмельницький навчався в 

єзуїтському колегіумі у Львові, першопричину його високої дипломатичної 

майстерності та вміння керувати людьми, рис, які дозволили йому стати 

політиком європейського масштабу й реалізувати свою надію – побудувати 

Гетьманщину: «Наука єзуїтів дуже багато дала Богданові і лягла на сприятливий 

ґрунт  природних здібностей майбутнього дипломата й політика. Без цих знань 

він не зумів би легко спілкуватися з іноземними правителями, втручатися в 

європейську політику та будувати власну політичну гру» [349, с. 49]. І в іншому 

місці: «Богдан виявився талановитим учнем єзуїтів, чию школу він успішно 

закінчив» [349, с. 92], «Богдан був за натурою швидше вмілим дипломатом, який 

пройшов прекрасну єзуїтську школу, ніж сильним козацьким отаманом» [349, с. 

60]. 

Г. Санін, говорячи на цю тему, солідаризувався з підходами українських 

істориків відзначати типовість освіти Б. Хмельницького як для шляхти тих часів, 

але при цьому також не втратив нагоди знову ж таки штучно приписати гетьмана 

до впливових представників української еліти. Дослідник зазначає, що Б. 

Хмельницький здобув не просто пристойну освіту, як роблять це, наприклад 

українські чи польські, а «традиційну для багатих знатних шляхтичів освіту» 

[262, с. 71].  

Про місце здобуття освіти існує кілька версій. Т. Таїрова-Яковлєва 

висловилася в дусі І. Крип’якевича, В. Степанкова та В. Смолія, Ю. Мицика, 

уважаючи на підставі специфіки почерку гетьмана, що він навчався спершу в 

«якійсь українській школі», а згодом – у єзуїтському колегіумі у Львові [349, с. 
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48]. О. Євлахов пише про колегіум у Ярославі [119, с. 81]. Г. Санін повторює вже 

спростоване І. Крип’якевичем твердження, що Б. Хмельницький перед 

львівським колегіумом, куди був зарахований 1608 р., навчався в Київській 

братській школі (почала функціонувати лише з 1615 р.) [262, с. 71]. 

Життя та діяльність Б. Хмельницького до другої половини 1640-х рр. у 

російській історіографії, як і в польській, не стали об’єктом прискіпливої уваги: 

дався взнаки той факт, що актуалізована джерельна база залишилася все-таки на 

попередньому рівні. Цікаво, однак, простежити специфіку концептуалізації 

питання. Істотні відмінності між традиціоналістами та модернізаторами тут 

добре помітні. У першому випадку образ цих років має на меті підготувати до 

сприйняття концепції про те, що «возз’єднання» України з Росією було головною 

справою життя Б. Хмельницького, у другому – показати бекграунд формування 

передумов для перетворення майбутнього гетьмана на особистість, яка зуміла 

стати рушієм радикальних перемін в Україні, будівничим української держави та 

збурити геополітичну рівновагу в Східній Європі. 

Важливо побачити зміну технологій у таборі традиціоналістів порівняно з 

радянськими часами. Під впливом конкурентного середовища, створеного 

українськими та польськими істориками, відбувся показовий відхід від 

прямолінійних тез, які сьогодні на тлі введення до наукового вжитку нових 

джерел про політичні концепції Б. Хмельницького та появи нових якісних 

концептуалізацій постають справжнім анахронізмом. Традиціоналісти 

відмовилися від аксіоматичного твердження історіографії радянської доби, що 

гетьман уже до 1640-х рр. виношував плани «возз’єднання України з Росією» і 

розумів, що тільки в єдності з Росією Україна врятується від знищення. На зміну 

прийшли конструкції, які враховували сучасний історіографічний контекст і 

були покликані підретушувати великодержавницьку візію.  

Г. Санін став єдиним із традиціоналістів, хто присвятив цій сторінці 

життєдіяльності гетьмана спеціальне місце, віддав перевагу пластичній позиції. 

Зберігаючи головну тональність – формування тоді в Б. Хмельницького 

переконань про необхідність поєднання з Росією – ця позиція дозволяла 
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дописати іншовекторні напрацювання, частина з яких належала і представникам 

російських традиціоналістів, зокрема Б. Флорі та Л. Заборовському. Хоча у 2005 

р. разом із М. Рогожиним Г. Санін наголошував на тому, що впродовж 1620–

1630-х рр. в Україні поширилися переконання про перехід у підданство до царя 

та «возз’єднання з Росією» [195, с. 143], але наступного року, коли мова зайшла 

безпосередньо про Б. Хмельницького, усе-таки не ризикнув приписати 

майбутньому гетьманові такі погляди. Очевидно, дослідник взяв до уваги 

напрацювання як польських та українських істориків, так і Б. Флорі, який 

переконливо показав, що «аж до середини XVII ст. козацтво сподівалося, що 

його проблеми можуть бути вирішені в рамках Речі Посполитої», хоча при цьому 

й наголошував, що «приблизно з 1621 р. у свідомості козацтва було уявлення, що 

можливий такий розвиток подій, коли козацтво разом із землями, на яких воно 

перебуває, відійде від Речі Посполитої і перейде під владу царя» [384, с. 35]. 

Відтак Г. Санін уникнув прямої «возз’єднавчої» риторики, кваліфікуючи 

погляди Б. Хмельницького. Щобільше, солідаризуючися з Б. Флорею, він 

зауважив, що майбутній гетьман, не беручи безпосередньої участі в козацьких 

повстаннях, до того ж «не поділяв планів переходу України в підданство 

російського царя, які тоді вже існували і до чого закликав глава православної 

церкви київський митрополит Йов Борецький» [262, с. 73]. В іншому місці Г. 

Санін разом із М. Рогожиним писали в схожому стилі: «Хмельницький, 

найвірогідніше, вірно служив королю і Речі Посполитій і не поділяв планів 

передання України в підданство царю» [249, с. 334]. 

Свою великодержавницьку лінію дослідник провів набагато вишуканіше. 

Основний наголос було зроблено на тому, щоб показати Б. Хмельницького як 

людину з надзвичайною вірністю, відданістю присязі. У тому, що майбутній 

гетьман усупереч усім проблемам у стосунках між козаками й Варшавою та 

особисті образи не робив кроків на користь Москви, Г. Санін убачає глибоко 

закорінену в його свідомості таку рису, як «вірність даному слову і присязі». 

Саме через це, а не інші мотивації Б. Хмельницький «продовжував чесно 

служити королю» [262, с. 70–71]. У такий спосіб Г. Санін прагнув перекинути 
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місток до проблеми вірності гетьмана присязі, принесеній 1654 р., на користь 

московського царя Олексія Михайловича і підвести фундамент під наріжну рису 

традиційного російського образу Б. Хмельницького як твердого й непохитного 

поборника вибору, зробленого 8 січня в Переяславі. Цьому вибору він залишився 

вірним, незважаючи на всі розбіжності й суперечності, які виникали між 

Гетьманщиною та Москвою, подібно до того, як до останнього був вірним 

польському королю. І тільки смерть Владислава IV, яка збіглася з початком 

Національно-визвольної війни, звільнила гетьмана від присяги й дозволила 

взятися за справу українсько-московського поєднання [262, с. 70].  

Водночас такий хід дозволив Г. Саніну не тільки пристосуватися до нових 

історіографічних реалій, а й відшукати додатковий аргумент для пояснення того, 

що Б. Хмельницький нібито брав участь у Смоленській війні 1632–1634 рр. і 

воював проти Московії. Згідно з позицією дослідника, перебував гетьман у 

козацькому війську лише через присягу Владиславу IV [262, с. 71]. Пікантності 

ситуації додає сумнівність самого факту участі Б. Хмельницького в Смоленській 

війні. Незбагненно, але російська історіографія й раніше, і нині послідовно 

оперувала й оперує цим дуже незручним для себе сюжетом, який таки дисонує з 

традиційним образом Б. Хмельницького. Докладаються, зрозуміло, зусилля, щоб 

віднайти задовільне пояснення, тоді як просто бракує джерельних підстав 

стверджувати, що майбутній гетьман брав участь у Смоленській війні, а отже, 

достатньо було (до того ж науково коректно) не чіпати сюжет узагалі, як це 

роблять українські та польські історики. Наприклад, Я. Качмарчик слушно 

зауважував, що «першу цілком засвідчену джерельно інформацію про 

Хмельницького після його повернення з Туреччини маємо щойно з кінця 1637 

р.» [114, с. 22]. Солідаризуються з польським істориком В. Степанков та В. 

Смолій, які  зазначають: «Нам не вдалося віднайти джерела, які б проливали 

світло на життєвий шлях та вчинки Богдана Хмельницького протягом першої 

половини 30-х рр. XVII ст.» [288, с. 75]. Тому можна висновкувати, що причина 

довіри до версії про участь Б. Хмельницького в Смоленській війні 1632–1634 рр. 

полягає в стратегії використання цього чинника з прицілом на «возз’єднавчу» 
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візію Переяславської ради 1654 р. Додатковим підтвердженням тут може бути 

той факт, що Т. Таїрова-Яковлєва оминає проблему, тоді як інші сумнівні події 

ввійшли до її нарису про Богдана Хмельницького [349, с. 46–57]. Аналогічний 

підхід обрав і С. Антоненко [40, с. 68], а О. Євлахов згадав епізод, пов’язаний зі 

Смоленською війною, лише побіжно [119, с. 81].  

 Популярним у російській історіографії є сюжет про участь Б. 

Хмельницького в Тридцятилітній війні 1618–1648 рр. на службі французького 

короля. Якщо в польській історіографії зусиллями З. Вуйцика було науково 

спростована можливість перебування Б. Хмельницького і козаків під Дюнкерком 

у 1645 р., а в українській історіографії панує амбівалентна ситуація, то в Росії 

спостерігається однозначність. Використовують епізод як традиціоналісти, так і 

модернізатори [40, с. 68; 119, с. 81; 262, с. 74; 349, с. 46–57]. Це дозволяє 

представникам обох конкурентних таборів показати неабиякий масштаб постаті, 

що відповідало логіці опрацювання й великодержавницької версії образу 

українського гетьмана та модернізаторської: і та, й інша наголошувала на 

проявах непересічності гетьмана до початку Національно-визвольної війни. 

З цією ж метою Т. Таїрова-Яковлєва звертається до порівняння постатей П. 

Конашевича-Сагайдачного та Б. Хмельницького, а також до сюжету про роль і 

місце Б. Хмельницького в планах Владислава IV другої половини 1640-х рр. 

Дослідниця відзначала спадкоємність уявлень та ідей, які рухали П. 

Конашевичем-Сагайдачним та Б. Хмельницьким, що слугувало відправним 

пунктом для простеження ґенези та еволюції політичної програми останнього. 

«Його (Б. Хмельницького. – Ю. С.), – зазначала Т. Таїрова-Яковлєва, – можна 

вважати послідовником Сагайдачного (з яким він, дуже вірогідно, зустрічався), 

тобто, маючи свої ідеали та принципи, залишався прихильником компромісу» 

[349, с. 51].Прибічником мирного розв’язання проблем із Варшавою Б. 

Хмельницький залишався до гострого конфлікту з Д. Чаплинським 1647 р. Крім 

того, тезу про  спадкоємність між Б. Хмельницьким і П. Конашевичем-

Сагайдачним Т. Таїрова-Яковлєва використовує і для того, щоб показати ґенезу 

державницьких планів першого, наголосити, що відновлення ним суб’єктності 
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українського світу з гетьманом на чолі не винахід 1648–1649 рр., а логічний 

наслідок ідейних пошуків козацької старшини попередніх часів. За її 

переконанням, долучення козаків до релігійних змагань у часи П. Конашевича-

Сагайдачного означало вихід на стежку, яка вела до появи української 

державності («боротьба за православ’я в тих умовах була боротьбою політичною 

за національну самосвідомість, відповідно державною ідеєю») [348, с. 207–208].  

Зрештою, залишається додати, що порівняння Т. Таїровою-Яковлєвою Б. 

Хмельницького з П. Конашевичем-Сагайдачним принципово відрізняється від 

аналогічної процедури авторства польського історика М. Франца. Останній подає 

Б. Хмельницького антиподом П. Конашевича-Сагайдачного. І саме в цьому 

контексті наголошують, як уже йшлося вище, на тому, що Богдан успадкував 

увесь комплекс ідей від свого попередника, але тільки поставив їх з ніг на 

голову, узявши курс на від’єднання України від Речі Посполитої.  

Про довге перебування Б. Хмельницького на позиціях компромісу з 

Варшавою (така позиція відбивала загальнопоширені настрої серед козацької 

старшини) говорили і в традиціоналістському таборі. Вище вже наводилися тези 

Г. Саніна та М. Рогожина із цього приводу. Щобільше, саме в 

традиціоналістському таборі вже в кінці  1980-х – на початку 1990-х рр. була 

опрацьована Б. Флорею добре обґрунтована концепція про те, що «надії на краще 

вони (козаки. – Ю. С.) пов’язували в ті роки (1630–1640-ві. – Ю. С.) не з 

розривом з Річчю Посполитою і відокремленням від неї (хоч ідея ця виникла за 

критичних обставин), а зі сприятливими для козаків змінами характеру влади у 

цій державі» [376, с. 101]. У цьому сенсі можна констатувати подібність 

інтерпретацій традиціоналістів та модернізаторів, з одного боку, й українських і 

польських істориків – з іншого. Це, безумовно, віддзеркалює той вплив на 

концептуалізацію проблеми, який струмує від конкретних досліджень з історії 

світоглядних імперативів козацької старшини першої половини XVII ст., 

взаємодії козаків зі шляхтою, козацьких соціальних та військових практик 

стосовно Варшави. 
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Близькими є позиції всіх трьох історіографій і щодо інтерпретації ролі Б. 

Хмельницького в планах турецької війни Владислава IV. Подібно до польських 

та українських істориків, російські дослідники потрактовують наміри короля 

заручитися військовою й політичною підтримкою козаків, яку він сподівався 

використати і в протистоянні з магнатами за реформування системи влади в Речі 

Посполитій, трактують як такі, що стали каталізатором суспільної активності Б. 

Хмельницького. Прямі контакти з королем, ореол таємничості, якими були 

оповиті зв’язки з Владиславом IV, реально отримані клейноди – усе це сприяло 

легітимізації кроків Б. Хмельницького, спрямованих на опір магнатській сваволі, 

тобто, у кінцевому підсумку, – на підготовку майбутнього повстання та наданню 

останньому статусу, узгодженого з королем, а отже й легітимного кроку.  

Б. Флоря, який найдокладніше серед російських істориків звертався до цієї 

проблематики ще на початку 1990-х рр., значно розширив джерельну базу, 

використавши віднайдені ним у фондах РДАДА документальні матеріали 

російського походження. Наслідки архівної евристики дозволили показати 

широку палітру пов’язань задуму Владислава IV з річпосполитсько-

московськими стосунками на ґрунті планування спільних військових дій 

стосовно Кримського ханату, а також реакцію українських козаків, а головне – 

відтінити в козацькому середовищі образ короля та його стосунків із магнатами. 

Дослідник дотримувався поміркованої позиції щодо визначення ролі Б. 

Хмельницького в переговорах короля та його прибічників із козаками, яка 

загалом перегукується з постановкою питання українськими та польськими 

істориками. Майбутній гетьман цілком правомірно не «призначається» на роль 

першої скрипки, а постає лише як один із учасників нічної зустрічі з 

Владиславом IV у квітні 1646 р. у Варшаві. Проте вже сам факт того, що 

чигиринського сотника запрошують на таке дійство, однозначно свідчив про 

його високий неформальний статус у козацькому середовищі [376, с. 84]. Так 

само без зайвого пафосу Б. Флоря пише про участь майбутнього гетьмана в 

зустрічі з Є. Оссолінським під час відвідин коронного канцлера козацьких країв 

у серпні 1647 р.  
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В аналогічному стилі пізніше інтерпретувала події і Т. Таїрова-Яковлєва, 

стверджуючи, однак, що Є. Оссолінський, призначаючи Б. Хмельницького 

старшим у морському поході, передав йому клейноди [349, с. 54]. Навіть Г. 

Санін, незважаючи на своє прагнення всіляко «підняти» статус Б. 

Хмельницького, щоб на цьому тлі одіознішим видавався І. Мазепа, не вдався до 

спекуляцій [262, с. 74].  

Насправді єдиним, хто пішов на надмірне вивищення ролі Б. 

Хмельницького, став О. Євлахов. У нього Б. Хмельницький – центральна постать 

у контактах, які впродовж 1646–1647 рр. підтримував Владислава IV із козаками. 

Король саме через «Хмельницького розпочинає переговори зі старшинами 

малоросійських козаків» [119, с. 82]. Надалі чигиринський сотник відіграє 

ключову роль у переговорах. Усупереч уведеним до наукового вжитку джерелам 

дослідник стверджує, що не Іван Барабаш, а Б. Хмельницький «отримує грамоту 

про статус 30 тис. козаків, яких приймали в польську армії та наділяли землею та 

платнею» [119, с. 82]. При цьому насправді Владислав IV обіцяв лише подвоїти 

реєстр (тобто збільшити до 12 тис.), а про землі не йшлося взагалі, та й не могло 

йтися.  

До всього (очевидно, для надання подіям більшого пафосу) О. Євлахов ще й 

голослівно наполягав, що нібито пізніше «всі козацькі старшини, втягнуті в 

плани Владислава, були піддані репресіям» [119, с. 82]. Таке твердження, 

хибність якого не потребує додаткових коментарів, не відіграє якоїсь важливої 

ролі в концептуалізації О. Євлахова. Не маючи глибших пов’язань з оцінкою 

постаті Б. Хмельницького, воно було потрібне хіба для того, щоб перекинути 

місток до конфлікту між Д. Чаплинським та Б. Хмельницьким, надаючи 

протистоянню ореолу однієї з ланок тих репресій, яких начебто зазнали козацькі 

старшини,  безпосередньо причетні до переговорів із Владиславом IV.  

Власне, сам цей конфлікт є неодмінним складником образу Б. 

Хмельницького, і його подають як прелюдію до початку повстання. Загалом 

канва сучасних російських інтерпретацій тут однотипна незалежно від того, 

звідки вона походить: з традиціоналістського чи модернізаторського середовища. 
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Витримана вона в руслі, притаманному сьогодні польським та українським 

історикам: затяте протистояння з Д. Чаплинським за Суботів загострило у Б. 

Хмельницького давнє незадоволення ситуацією в Україні й, не залишаючи 

вибору, підштовхнуло до втечі на Січ і підготовки масштабного повстання. Таке 

тлумачення цілком задовольняло всі подальші концептуальні пропозиції. Однак 

у деталях – і то істотних  для розуміння ідеологічних кроків Б. Хмельницького на 

початку Національно-визвольної війни – усе-таки помітні відмінності. Т. 

Таїрова-Яковлєва солідаризується з домінантною в українській та польській 

історіографічній традиції лінією визнавати легендарність напучувань Владислава 

IV під час зустрічі з Б. Хмельницьким «вольності шаблею здобувати» [349, с. 57]. 

Натомість О. Євлахов [119, с. 82] та Г. Санін пишуть про слова короля як про 

сталий історичний факт [262, с. 74]. Г. Саніну це було потрібно для того, щоб 

виразніше обґрунтувати свою зазначену вище концепцію вірності Б. 

Хмельницького присязі та здатність до лише легітимних дій, зокрема і під час 

підготовки повстання.  

*** 

 На питанніщодоталантів Б. Хмельницького в сучасній російській 

історіографії не прийнято загострювати увагу. У ній сьогодні немає тих  спонук, 

які підштовхують спеціально висловлюватися із цього приводу польських, а 

надто українських істориків. Так само бракує в Росії контроверсій, подібних до 

Францевих у польській історіографії з його гостро критичними стрілами в бік 

гетьмана, які виконали роль своєрідного  стимулятора ще раз звернутися до того 

чи того складника образу гетьмана. Однозначно позитивний і наснажливий образ 

Б. Хмельницького в російській інтелектуальній традиції теж зробив свою справу, 

знівелювавши необхідність додаткових пояснень. З одного боку, не існує 

потреби спеціально й розлого наголошувати на рисах характеру гетьмана та 

оцінювати рівень його військового, дипломатичного й організаторського 

талантів. Тим паче, що це активно робиться в українській та польській 

історіографіях і не суперечить російським концептуалізаціям. З іншого ж – на 

тому, що Б. Хмельницький був непересічною постаттю, зійшлися представники 
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обох таборів: як традиціоналісти, так і модернізатори. Такий стан справ 

створював умови для перегуків в оцінці талантів гетьмана між російськими, 

польськими та українськими істориками. Утім при всій схожості характеристик, 

якими наділяють Б. Хмельницького, помітні й нюанси, певні наголоси та 

проекції, що випливають із різниці концептуальних підходів до оцінки цієї 

постаті та української Національно-визвольної війни середини XVII ст. загалом.  

Добре помітно, що для традиціоналістів військовий, дипломатичний та 

організаційний таланти українського гетьмана проступають крізь призму його 

кроків, спрямованих на зближення з Москвою та формування переяславсько-

московської системи. Модернізатори, навпаки, розглядали особистість Б. 

Хмельницького в руслі його державотворчих функцій. Задекларована Т. 

Таїровою-Яковлєвою ще 1995 р. позиція, що «утворення Гетьманщини стало 

основним політичним результатом Хмельниччини, а основним її соціальним 

наслідком була поява великої кількості покозачених» [420, с. 56–67], до сьогодні 

служить критерієм для розставляння акцентів під час аналізу діяльності 

гетьмана.   

Російська історіографія ніколи не знала демонізації Б. Хмельницького та 

інвектив на його адресу, подібних до тих, на які не скупився, наприклад, Ф. 

Равіта-Гавронський. Тому російським історикам не було потреби реагувати на 

попередню традицію навішування на гетьмана різноманітних ярликів, бо такої 

традиції просто не існувало. На відміну від польського соціуму, російське 

суспільство було позбавлене впливу спроб утвердити в ньому вороже ставлення 

до Б. Хмельницького. Якщо сучасні польські історики мусили висловитися з 

приводу звинувачень гетьмана, скажімо, у пияцтві, жорстокості чи бурхливому 

темпераменті, то для російських колег такої проблеми просто не існувало. Тому 

коли хто й кидав слово на цю тему, то побіжно, без наслідків, для узагальнень.  

Зокрема, Т. Таїрова-Яковлєва зауважила, що Б. Хмельницький у гніві «ледь не 

вбив Виговського, почувши про те, що той хоче стати гетьманом» [421, с. 77]. А 

ведучи мову про риси вдачі гетьмана, відзначала, що він мав «важкий 

незалежний характер, хворобу, що зробила його (наприкінці життя. – Ю. С.) 
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дратівливішим» [427, с. 58]. Проте це не завадило дослідниці надзвичайно 

високо оцінити Богдана, піднісши його, як побачимо нижче, до рангу геніїв. Або 

в іншому місці дослідниця, покликаючись на джерела польського походження, 

писала, що після страти сином Тимошем «прекрасної Олени» гетьман  «постійно 

пив горілку упродовж всього походу аж до самої битви під Берестечком», однак 

вона все одно визнавала, що «найсильнішою стороною Богдана було вміння 

опанувати себе в найтяжчих ситуаціях» [349, с. 88]. Так само О. Євлахов 

прохопився про те, що гетьман «коли був нетверезий, сам себе називав 

самодержцем руським», проте високо оцінював Богдана як політичного стратега 

[119, с. 83]. Показово, що в традиціоналістському таборі взагалі не зафіксовано 

навіть таких м’яких згадок про негативні риси характеру гетьмана, що може бути 

витлумачене як прагнення уникнути накидання будь-якої тіні на постать такого 

ідеологічно вигідного для них гетьмана. 

Загалом особистість гетьмана в сучасній російській історіографії подають 

підкреслено позитивно. В обох таборах його однозначно трактують як визначну 

людину ранньомодерної доби. Зокрема, для Г. Саніна гетьман – «видатний 

політичний діяч», «народний герой, оспіваний у думах вождь, політик і 

дипломат», а «підсумки його державної діяльності на століття визначили життя 

України та Росії» [262, с. 72]. Для Т. Таїрової-Яковлєвої Б. Хмельницький – 

«політичний геній», який «належить до найвизначніших людей XVII ст.» [420, с. 

76]. «Його промови захоплювали, – підсумовувала дослідниця. – Безумовно, 

людина, яка перекроїла всю політичну карту Східної Європи та зуміла змусити 

підкорятися сотні тисяч повсталих селян, володів непересічними здібностями» 

[349, с. 49]. 

Ключовим елементом, який конкретизував велич Б. Хмельницького, постає 

хист гетьмана як політика. Для традиціоналістського табору критерієм є факт 

формування переяславсько-московської системи 1654 р. На цей стрижень 

нанизуються всі інші прояви вдалих політичних та військових стратегій. 

Скажімо, М. Рогожин та Г. Санін ув’язують свою тезу про Б. Хмельницького як 

визначного діяча з наступним логічним рядом: «Але вже до 1648 р., коли 
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розпочалася Визвольна війна українського народу, і в Росії, і на Україні склалося 

усвідомлення історичної спільності доль та розуміння необхідності державної 

єдності з Росією. Ці настрої переважали в українському народі й поступово стали 

проникати в кола козацької еліти та вищі прошарки українського духівництва. У 

всій цій складній плутаниці внутрішніх незгод, війни та дипломатії непогано 

розбирався Богдан Михайлович Хмельницький» [249, с. 334]. В іншому місці 

вже сам Г. Санін наголошував, що в Б. Хмельницького був «воістину державний 

розум та політичне мислення» [262, с. 65]. Звісно, цей розум утілився в ідею 

українсько-московського поєднання. 

Головною особливістю Б. Хмельницького-політика Г. Санін проголошує, як 

уже говорилося вище, вірність присязі, що виконує функцію основного 

аргумента стосовно зваженості та остаточності вибору гетьмана на користь 

«возз’єднання України з Росією» і протиставлення інших гетьманів-зрадників Б. 

Хмельницькому. «Як це не здається парадоксальним, – писав дослідник, –  Але 

вже в ці роки (1620–1630-ті рр. – Ю. С.) проявилася така риса характеру 

Хмельницького, як вірність даному слову та присязі (на відміну від Мазепи), що 

дозволило йому згодом стати видатним політичним діячем свого часу» [262, с. 

72]. Для підсилення пафосу дослідник зауважував, що Б. Хмельницький до 

останнього зберігав вірність королю Речі Посполитої і взагалі наважився на 

повстання лише після того, як отримав завуальований дозвіл Владислава IV: 

«Отже, Хмельницький 32 роки вірою і правдою служив королю, і навіть тоді, 

коли змушений був підняти повстання за права українського народу, прагнув на 

початку добитися цих прав, зберігши вірність присязі та єдність з Річчю 

Посполитою» [262, с. 73–74]. А відтак рішення про «перехід під високу царську 

руку» було усвідомленим і остаточним. Тільки-от Г. Санін не бере до уваги, що 

Б. Хмельницький не дорожив «вірністю» Янові Казимиру, і навіть у квітні 1649 

р. говорив московським послам, що «короля ми не обирали, і не коронували, і 

хреста йому не цілували… і ми волею Божою тим від них стали вільними» [3, с. 

152]. Для контрасту, Т. Таїрова-Яковлєва використовує цей сюжет до своєї 

концептуалізації образу Б. Хмельницького [349, с. 75].  
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 Неприхована ідеалізація гетьмана Г. Саніним була помічена навіть у 

традиціоналістському таборі. Під час обговорення доповіді дослідника А. 

Виноградов закидав авторові надмірне лакування постаті Б. Хмельницького, 

через що останній постає таким собі «лицарем без страху і докору». 

Наголошувалося, що «підходити до нього (Б. Хмельницького. – Ю. С.) з такого 

погляду (протиставляючи Мазепі) винятково з моралізаторських традицій навряд 

чи доцільно» [232, с. 94]. Дослідник справедливо докоряє Г. Саніну за 

ігнорування інформації, яка суперечать його концепції. Зокрема, Б. 

Хмельницький повідомив кримському ханові Іслам-Гірею про антитурецькі й 

антитатарські плани Владислава IV, що, зі свого боку, спростовує тезу про 

вірність присязі. А. Виноградов слушно пропонує вписати особисті чесноти Б. 

Хмельницького в контекст поведінкових стратегій інших українських гетьманів, 

але при цьому, сам того не помітивши, збивається на заполітизовані судження. 

Причина тут та ж, що змушувала це робити і Г. Саніна, – великодержавницькі 

підходи. Дії правителів Гетьманщини оцінюються крізь жорстку російську 

великодержавницьку призму, унаслідок чого гетьмани в очах А. Виноградова 

«втрачали» право на типові для всіх ранньомодерних володарів (включно з 

московським царем) стратегії, бо ці останні у виконанні гетьманів суперечили 

глибинним інтересам Москви. Ідеться про політику лавірування, плетиво 

зовнішньополітичних комбінацій, гру на амбіціях, зміну сюзеренів у пошуках 

кращого становища, ліпшої перспективи для очолюваної держави тощо. «А втім, 

якщо ми уважно подивимося на всіх українських гетьманів, – зауважував А. 

Виноградов, – то ми побачимо, що в їхній політиці є певна брехливість, 

тенденція до політичного маневру, прагнення сидіти одночасно на кількох 

стільцях, і кінець більшості цих персонажів, цих гетьманів відомий, за винятком 

Хмельницького» [232, с. 94].   

До честі Г. Саніна, він визнав, що із суто ідеологічною метою свідомо 

екзальтував проблему вірності присязі Б. Хмельницького: «Так, я згоден, що у 

моєму викладі зараз Богдан Хмельницький вийшов рицарем без страху й докору. 

Але я пояснюю це завданням, яке стояло перед мною: зіставити саме особистісні 
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риси Зиновія-Богдана Михайловича Хмельницького та Івана Степановича 

Мазепи. І мимохіть вийшло, що я дещо завищив моральні риси Хмельницького й 

протиставив їх моральним рисам Івана Степановича Мазепи» [262, с. 96]. Отже, 

автор визнає цілком правомірними маніпуляції заради заздалегідь поставленої 

ідеологічної мети. Інакше кажучи, дослідницьке кредо вченого цілком допускало 

накидання візії згори та її ілюстрацію на довільно відібраному матеріалі. Такий 

підхід підвів Г. Саніна й до дуже дивного висновку, що Б. Хмельницький «заради 

досягнення високих політичних цілей використовував насамперед методи чесної 

і відкритої дипломатії та війни» [262, с. 72].  А отже, український гетьман постає 

просто унікальним правителем усіх часів і народів, адже дипломатія, за своєю 

сутністю, передбачає хитрість, маневрування, подвійну гру та вміння так чи так 

витиснути з візаві потрібні політичні чи військові рішення. Визнав це і сам Г. 

Санін [232, с. 97]. 

 Натомість у модернізаційному таборі не вдавалися до гротескових 

панегіриків на адресу Б. Хмельницького. Типологічно, подібно до польських та 

українських істориків, велич Б. Хмельницького шукають не у відповідності 

стратегій геополітичним інтересам одного із сусідів, а в умінні дати раду 

зовнішньо- та внутрішньополітичним проблемам задля утвердження 

Гетьманщини. На перший план висувають прагматизм гетьмана, уміння, взявши 

до уваги різновекторні чинники, опрацювати сприятливу стратегію просування 

своїх інтересів, головний із яких полягав у розбудові Гетьманщини. С. 

Антоненко відзначав, що «український гетьман із самого початку війни проявив 

себе прагматичним політиком», а «у своїй зовнішній політиці він залишився тим-

таки хитрим старим  козаком» [40, с. 68]. Т. Таїрова-Яковлєва відзначає 

гнучкість стратегій Б. Хмельницького, що випливало з непересічності його 

таланту як політичного діяча та адміністратора: «Для досягнення цієї мети 

Богдану часами доводилося перед опозицією вдавати з себе «простого козака», 

перед Москвою виступати лідером ущемлених православних, а перед поляками – 

польським шляхтичем, який мимо своєї волі зв’язався з повстанцями» [349, с. 

92].  
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Такі характеристики резонують з оцінками українських та польських 

дослідників, які в один голос відзначали політичний талант гетьмана, що 

дозволив йому у вкрай несприятливих зовнішньополітичних умовах вберегти 

Гетьманщину від знищення. Достатньо згадати тезу Я. Качмарчика, що 

«Хмельницький довів, що йому чужі будь-які доктринальні упередження, і зумів 

ефективно послуговуватися засадами політичного прагматизму» [148, с. 123]. 

При цьому польські історики Я. Качмарчик, Г. Літвін, М. Нагельський були 

щедрішими на епітети стосовно вмілих кроків Б. Хмельницького на міжнародній 

арені, про що вже йшлося.  

Натомість Т. Таїрова-Яковлєва, на відміну від них, головний наголос 

ставила на вміння Б. Хмельницького справлятися з українським соціумом, 

розбурханим Національно-визвольною війною. Якщо сучасний польський образ 

(та й український) Б. Хмельницького дуже збіднений на цей складник, то 

російський модернізаторський, навпаки, увиразнює його. Т. Таїрова-Яковлєва 

зверталася до нього неодноразово, до чого неабияк спонукала потреба 

розібратися в причинах громадянської війни, яка накрила Гетьманщину після 

смерті Б. Хмельницького і плідним вивченням якої дослідниця свого часу 

проторувала собі дорогу на лідерські позиції в сучасній російській історіографії 

ранньомодерної української історії.  

Т. Таїрова-Яковлєва відійшла від давньої російської традиції (яка радше 

нагадувала ідеологему) стверджувати про фундаментальну спільність інтересів 

Б. Хмельницького та козацтва. Як і в попередні часи, така позиція у вигляді тез 

про авторитет гетьмана в масах екстраполюється в сучасний історіографічний 

простір традиціоналістами з метою надання Переяславській раді 1654 р. ореолу 

широкої підтримки в українському соціумі [133, с. 42]. Дослідниця прагне 

подати реалії, у яких довелося діяти гетьманові, розбудовуючи державу. І її 

оцінка вмінь Б. Хмельницького на внутрішньому фронті була не менш 

компліментарною, ніж захопливі слова польських дослідників стосовно вмілих 

зовнішньополітичних стратегій гетьмана. Інтерпретуючи внутрішньоукраїнські 

проблеми, з якими зіштовхнувся український гетьман уже 1648 р. (гострі 
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суперечності між покозаченими, реєстровцями, шляхтою та духівництвом), 

дослідниця не поскупилася: «Треба було бути справжнім політичним генієм, 

щоб, опинившись між трьома вогнями, не тільки вижити, утримати владу, але й 

згуртувати всі передові сили суспільства й повести їх за собою» [349, с. 66–67]. 

На її думку, «жодному з його спадкоємців (навіть П. Дорошенку) не вдавалося 

так вправно керувати козацькою масою, як це робив Богдан» [349, с. 49]. Саме 

цей талант дозволив Б. Хмельницькому уникнути широкомасштабних повстань 

покозачених і руйнівних старшинських інтриг, а ті бунти, які виникали, 

придушувати залізною рукою без надмірної шкоди для своєї влади та 

Гетьманщини загалом.  

У підсумку вердикт Т. Таїрової-Яковлєвої стосовно талантів гетьмана дуже 

промовистий, він тісно переплітається із сучасними тенденціями в українській та 

польській історіографії: «Дивний геній політика і дипломата дозволив Богдану 

Хмельницькому створити сильну команду однодумців, яка за короткий час 

побудувала нехай і неідеальну, але ефективну адміністративну й судову системи, 

об’єднала розрізнені «загони» повсталих в переможну армію, вела складну 

дипломатичну роботу, побудувала те, що проіснувало майже сто п’ятдесят 

років» [349, с. 118]. 

Лише один важливий аспект не потрапив до поля зору російських істориків 

у контексті представлення особистісних рис Б. Хмельницького – хист 

полководця. У згаданому компоненті російська історіографія випадає із загальної 

тенденції. Якщо в Польщі та Україні концептуалізації питання про військові 

таланти гетьмана надається прискіплива увага (особливо у першій), то в Росії про 

це мовиться дуже побіжно. Зумовлено це браком суто дослідницького інтересу 

до військової історії часів Б. Хмельницького: у ній, безперечно, домінують 

польські історики. Водночас з огляду на специфіку підходів більшості 

російських дослідників до подання образу гетьмана, не можна не враховувати і 

впливу (навіть психологічного) того факту, що роль власне військового 

складника у великодержавницькому поясненні незначна, можна сказати, 

маргінальна. 
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4.3 Політичні концепції й практики 

 

Політична програма Б. Хмельницького завжди була об’єктом пильної уваги 

російських істориків, які зверталися до проблематики української Національно-

визвольної війни середини XVII ст. І це цілком зрозуміло з огляду на потребу 

постійно витримувати інтелектуальну конкуренцію та утверджувати концепцію 

невідворотності «приєднання» / «возз’єднання» українського світу з російським 

на противагу українським та польським візіям. Не став винятком і сучасний 

період історіографічного освоєння проблеми. А розпад колишнього єдиного 

концептуального простору в Росії додавав особливого підтексту: саме з ревізії 

радянського російського образу політичної програми гетьмана розпочала свій 

шлях у високій науці чільний представник модернізаторської хвилі петербурзька 

дослідниця Т. Таїрова-Яковлєва і зробила на цьому ґрунті собі наукове ім’я. 

Відповідно традиціоналістське середовище мусило реагувати щонайперше на тлі 

інтерпретації політичних концепцій гетьмана, що в підсумку потягнуло за собою 

і дискусії, і появу свіжих пояснень, і розбалансування великодержавницької 

схеми. Водночас одним із важливих наслідків стало набуття російськими 

дослідниками пріоритетності в порушенні та опрацюванні окремих проблем, 

пов’язаних, наприклад, з появою державницької ідеї в середовищі козацтва і 

стратегіях гетьмана, опцією «відновлення / створення» ранньомодерної 

української держави, розробкою та реалізацією Чигирином курсу на турецький 

протекторат над Гетьманщиною тощо.     

Питомою рисою сучасного традиціоналістського російського бачення образу 

Б. Хмельницького є поєднання двох ключових тенденцій: з одного боку, 

типового, хоча й модифікованого під нову історіографічну ситуацію 

проголошення гетьмана провідником головної історичної закономірності – 

українсько-російського поєднання, що, зі свого боку, унеможливлювало в 

майбутньому українську окремішність, а з іншого – визнання гетьмана 

послідовним будівничим української держави, поборником її самодостатності. 

Напруга між цими двома тенденціями цілком очевидна. Органічно поєднати в 
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одне ціле їх просто неможливо. Потрібне застосування подвійних стандартів, 

різноманітних підтяжок, замовчувань одних процесів і подій та надмірних 

увиразнень інших. Перша тенденція чітко вирізьблює радянське минуле, 

закорінене, своєю чергою, у попередні російські імперські концепції, а друга 

віддзеркалює теперішні історіографічні реалії з їхньою відкритою 

інтелектуальною конкуренцією між українськими, польськими та російськими 

моделями.  

Проте в традиціоналістському таборі вживають обидва тренди. Дослідники з 

цього кола прагнуть у різний спосіб розмістити під одним дахом 

великодержавницьку оболонку з новітніми прикладними й концептуальними 

досягненнями конкурентів та власними напрацюваннями заради головного 

завдання – збереження «возз’єднавчоцентричного» образу гетьмана. Складність 

узгодження слабко поєднуваних між собою компонентів, помножена ще й на 

потребу витримувати інтелектуальні змагання на світовому рівні, породила 

появу внутрішньо суперечливих та розбалансованих конструкцій. Часами лунали 

відверто заполітизовані заяви, на зразок поданих вище висловлювань Г. Саніна 

та Л. Заборовського з приводу природності ідеологізації постаті Б. 

Хмельницького та відсутності потреби переосмислити радянську спадщину в 

царині концептуалізації Переяславської ради 1654 р. Хоча водночас у низці 

випадків вдалося зробити свіжі спостереження, лідерські за своєю суттю, які 

вкотре підтверджують відому тезу, що плідних наукових результатів можна 

досягти в будь-якій дослідницькій опції. 

На прикладі поданої нижче цитати з І. Андреєва можна чітко уявити, 

наскільки рельєфно розуміють і відчувають російські дослідники-

традиціоналісти зовнішній інтелектуальний вплив на ключову частину 

великодержавницького каркасу і як цей вплив змушує реагувати: «І навіть якщо 

Б. Хмельницький та його спадкоємці звертали свій погляд на схід у пошуках 

поточних вигод, з легкою готовністю зректися, торгуючись із Москвою – 

Варшавою, та з Варшавою – Москвою, не ці настрої були визначальними. 

Правда, сучасні українські дослідники, слідом за класиком української історії М. 
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Грушевським, пишуть, що Б. Хмельницький ставив за мету «завоювання повної 

державної незалежності України в її державних кордонах». За їхніми 

твердженнями, ця державна ідея стала панівною для українського народу в 

наступні десятиліття і навіть століття. Відступлення від неї і компроміси, такі як 

звернення за підданством до Москви, мали на меті збереження державності й 

були породжені «несприятливими обставинами». Немає сумнівів, що 

національно-визвольний рух, чи навіть українська національна революція 

середини XVII ст. (так не без серйозних підстав трактує багато українських 

дослідників ці події), відбувалася в непростих обставинах. Однак посилання на 

«несприятливі обставини» – слабке пояснення, чому проект створення 

незалежної Руської (Української) держави виявився нездійсненним» [39, с. 296–

297].     

Модернізатори ж на рівні підходів максимально дистанціюються від 

попередньої російської історіографічної традиції, пропонуючи в підсумку 

набагато збалансованіші інтерпретації постаті Б. Хмельницького, які постають 

цілком конкурентоспроможними в сучасному дискурсі, а часами започатковують 

нові напрями досліджень та концептуалізації. Інспірована модернізаторами 

конкуренція вже в рамках російської історіографії вплинула й на 

традиціоналістів, підштовхнувши не тільки до хворобливих реакцій, але й до 

вдосконалення своїх пояснень. 

Появу в російській історіографії ранньомодерної української історії якісно 

нових реалій, які характеризуються розпадом старого, радянського, строго 

окресленого концептуального поля, добре видно вже на прикладі просування 

традиційного російського образу Б. Хмельницького як рушія приєднання / 

возз’єднання України з Росією. Дав тріщину навіть зовнішній каркас, який у 

радянські часи утримував непорушність наративної структури. Хронологічні 

рамки української Національно-визвольної війни, цей психологічний маркер, 

який накидав «возз’єднавчі» уявлення вже на рівні підсвідомого, були піддані 

ерозії.  Уже не є монопольною колишня формула про 1648–1654 рр. з чіткою та 

однозначною апеляцією до Переяславської ради 1654 р. як кінцевої мети війни, а 
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отже й прагнень Б. Хмельницького, еліти Гетьманщини та широкого загалу 

українського населення. Її використовує лише частина дослідників – В. 

Артамонов [45, с. 89], А. Алмазов [37, с. 7], Г. Санін [255, с. 64], – сигналізуючи 

про свою однозначну прихильність до канонізованого образу Національно-

визвольної війни. Проте інші – Л. Заборовський, Б. Флоря [136], І. Андреєв [39] – 

воліють уникати точної хронології, уживаючи поняття «середина XVII ст.». Хоча 

в радянські часи перші двоє активно послугувалися датуванням 1648–1654 рр. 

[121, с. 5; 235, с. 226].   

Натомість Т. Таїрова-Яковлєва запропонувала принципово інше датування 

Національно-визвольної війни – 1648–1657 рр. [427], яке демонструє відмову від 

традиції та заперечення Переяслава 1654 р. як головної справи Б. 

Хмельницького. З-під великодержавницького образу була вийнята одна з 

ключових опор, до того ж наділена іманентним ідеологічним впливом. Нові 

хронологічні рамки накидали цілком іншу матрицю для сприйняття доби Б. 

Хмельницького та постаті гетьмана. З кульмінації діяльності нової української 

еліти Переяславська рада 1654 р. і формування переяславсько-московської 

системи поставало тепер одним із етапів її державотворчих зусиль. До всього Т. 

Таїрова-Яковлєва в такий спосіб долучилася до дискусії з приводу типології та 

хронологічних рамок Національно-визвольної війни, яка розпочалася в 

українській історіографії з 1992 р., після появи брошури В. Степанова та В. 

Смолія «У пошуках нової концепції Визвольної війни українського народу 

середини XVII ст.» (Київ, 1992).    

Найбільш очевидна набута риса сучасного російського образу Б. 

Хмельницького як політика, державного діяча і полководця полягає в тому, що 

так чи так, але визнається прагнення гетьмана до одержавлення українського 

світу. На такому постулаті зійшлися й традиціоналісти (за винятком Я. Лазарєва), 

і модернізатори. Якщо в 1997 р. Л. Заборовський уважав, що така постановка 

питання – це лише «гіпотеза, цілком припустима як робоча», і сумнівався в її 

долі [133, с. 43], то вже  наступного 1998 р. писав разом із Б. Флорею, що «під 

час переяславських переговорів (початок 1649 р. – Ю. С.) козацької еліти з 
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посланцями Речі Посполитої перша в усній формі висунула та обґрунтувала 

програму незалежного існування України поза Польсько-Литовською 

державою… з відновленням війни козацтво було серйозно налаштоване добитися 

цієї мети» [135, с. 200]. Еволюція підходів принципово уможливила плідний 

діалог з українськими та польськими істориками, які не піддають сумніву 

державотворче спрямування діяльності гетьмана, а дискусії ведуть у руслі того, 

якого ступеня самостійності прагнув Б. Хмельницький для Гетьманщини, коли 

виникла державницька ідея та ідея незалежної України, наскільки гетьманові 

вдалося реалізувати задумане, якими засобами він домагався легітимації держави 

і як трактувався сусідніми державами до і після Переяслава 1654 р.  

Якщо в радянські часи як у Росії, так і в Україні проблема ранньомодерної 

української державності всіляко пригнічувалася (на тлі чого вигідно поставала 

якраз польська історіографія), то тепер перетворилася на найбільш обговорювану 

в обох держава. Ті ж таки Б. Флоря [235, с. 236–237], Л. Заборовський [121, с. 4, 

30, 72], Г. Санін у 1970–1980-ті рр. всіляко ухилялися від прямих суджень із 

приводу української державності доби Б. Хмельницького [253, с. 33–46] чи, у 

найліпшому разі, писали по неї не як про реальний факт, а як про незавершений 

у часі процес. Нині ж ці дослідники прямо говорять про державу, одним 

реченням пишуть про  «діяльність Хмельницького по створенню держави в роки 

Визвольної війни, еволюцію ідеї возз’єднання з Росією», обговорюють питання 

про ступінь самодостатності Гетьманщини в різні проміжки часу та бачення Б. 

Хмельницьким проблеми незалежності [135, с. 200; 262, с. 76–77].  Г. Санін, 

наприклад, поставив 2008 р. дуже точний діагноз сучасним реаліям наукового 

освоєння політичних концепцій Б. Хмельницького: «Полеміка навколо 

особистості Хмельницького і Мазепи точиться головно з питання української 

державності» [262, с. 67]. 

Видається, що перехід російської історіографії на ці позиції був неминучим, 

настільки потужним виявився інтелектуальний тиск з боку українських та 

польських істориків. Сплеск напрацювань у Польщі та Україні в кінці 1980-х – 

на початку 1990-х рр. не залишав іншого вибору, хіба що добровільно замкнути 
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себе в гетто «Тез», які обмежували поле для наукових пошуків лише «процесом 

складання державності». При цьому в російській історіографії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. вже існувала традиція прямо визнавати державний характер 

організації суспільства і влади в  Гетьманщині. Хоча така традиція вживалася під 

одним дахом із наголошенням на іманентній заданості українсько-московського 

поєднання, безальтернативній основі тогочасних російських концепцій 

української Національно-визвольної війни та інтерпретації постаті Б. 

Хмельницького [196, с. 176–178].  

Власне, і тепер основна частина російських істориків принципово пішла 

шляхом симбіозу подібних ідей, намагаючись пристосувати визнання наявності 

постулату державності Гетьманщини в політичній програмі Б. Хмельницького до 

своєї великодержавницької візії. Компроміс убачався в тому, щоб оповити 

зазначене визнання концепцією принципової неможливості існування 

самодостатньої Української держави як такої в ті часи. Оптимальний вихід для 

Гетьманщини полягав, ясна річ, у приєднанні до Московської держави попри всі 

проблеми, які це приєднання віщувало. Така концепція була похідною від 

давньої (ще з часів С. Соловйова) [196, с. 89–90] російської ідеї про неминучість 

поновлення неприродно втраченої єдності «одноплемінників». «Тези» надали їй 

значення обов’язкового в СРСР ідеологічного канону: «Богдан Хмельницький 

правильно розумів її (Гетьманщини. – Ю. С.) завдання і перспективи, бачив 

неможливість порятунку українського народу без його об’єднання з великим 

російським народом, наполегливо добивався возз’єднання України з Росією» 

[354, с. 29]. У 1950–1980-ті рр. це концептуальне положення в різному 

словесному вигляді було щільно розтиражоване в радянській історіографії та 

публіцистиці аж до твердження, що «ще при розробці планів повстання в 1647 р. 

Хмельницький цілком визначено заявляв, що «єдиного вірного союзника 

український народ має в особі російського народу і що метою боротьби є 

возз’єднання України з Росією» [78, с. 37]. 

У новій історіографічній ситуації вже не можна було продовжити життя 

таким тезам у незмінному вигляді. Їхній анахронізм перевищував будь-які межі. 
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Тому їх адаптували до м’якшого варіанта, який поставав більш науковоподібним, 

як на сучасні часи. Зокрема, А. Виноградов пропонував висунути на передній 

край питання «Чи була взагалі можлива українська держава в будь-якій формі і 

чому вона зазнала краху?» [232, с. 94]. Г. Санін апелює до «возз’єднання України 

з Росією як єдиної можливості збереження сформованої української держави» 

[262, с. 77]. У практичній же площині теза про нереальність виживання 

Гетьманщини як держави рефреном проходить через концептуалізацію проблеми 

української державності та переяславського вибору Б. Хмельницького в 

традиціоналістському таборі.  

Варто наголосити й на тому, що надання цій модифікованій 

великодержавницькій тезі другого дихання полегшувало генерування в сучасній 

польській історіографії концепції, яка стверджувала, що з часом Б. 

Хмельницький та його оточення усвідомило неможливість збереження 

абсолютно незалежної Гетьманщини, тобто держави рівня Речі Посполитої, 

Османської імперії чи Московії з непідпорядкованим нікому правителем (Я. 

Качмарчик [148, с. 233], М. Нагельський [551, с. 253], К. Петкевич [237, с. 295]). 

На польському тлі російська версія вже так не випирала, хоча насправді 

кардинально відрізнялася від польської. Остання була покликана лише 

наголосити на неймовірній складності завдання, яке стояло перед Б. 

Хмельницьким, оскільки жоден із сусідів не був зацікавлений в утвердженні 

Гетьманщини як повноцінної держави з правителем, якого можна було б 

поставити поруч із польським королем чи московським царем. Російська ж версія 

постулювала імпліцитну неможливість існування української держави як такої.    

Водночас на іншому полюсі апробація в середовищі російських істориків 

ідеї формування в Б. Хмельницького державницького світогляду інтелектуально 

простимулювала процес виділення модернізаційного крила. Уже в першій 

половині 1990-х рр. Т. Таїрова-Яковлєва вдалася до дослідження витоків 

державницької ідеї в політичній програмі гетьмана, а в другій половині 1990-х – 

на початку ХХІ ст. з’явилися її важливі концептуальні спостереження, частина з 

яких закріпили за нею історіографічний пріоритет у цій сфері.   
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До цих спостережень належить щонайперше положення про виникнення в 

козацькому середовищі державницької ідеї ще в першій половині XVII ст., яке є 

своєрідною антитезою до традиціоналістської концепції появи в ті часи в 

широких масах українського суспільства переконань в потребі возз’єднатися з 

Росією. На думку дослідниці, процес виходу українського козацтва (точніше, 

його верхівки) на траєкторію мислення настільки високими категоріями був 

інспірований його долученням до релігійних змагань за права православних у 

Речі Посполитій. «Релігійне питання стає символом збереження руської 

ідентичності, а боротьба за православ’я в тих умовах була боротьбою 

політичною за національну самосвідомість, відповідно державною ідеєю», – 

відзначала Т. Таїрова-Яковлєва [348, с. 207–208]. Ставши «новою оздобою» 

Православної Церкви в Україні, козаки отримали не бачене досі інтелектуальне 

підживлення із середовища православних інтелектуалів. Із часом у ціннісних 

орієнтирах старшини уявлення про захист релігійних прав і свобод став 

асоціюватися з ідеєю «прав і свобод народу руського». Як слушно зауважував В. 

Маслак, «погляди Т. Таїрової-Яковлєвої перебувають на своєрідному вістрі 

історіографічного освоєння проблеми… Т. Таїрова-Яковлєва логічно вивершує 

ланцюг «змагання за православну віру –  захист самобутності – державна ідея», 

ведучи мову про те, що козаки вже тоді по факту перетворилися на носіїв 

державної ідеї незалежно від ступеня усвідомлення ними цього» [195, с. 212]. 

Заафішована 2004 р. позиція різко виділила Т. Таїрову-Яковлєву серед 

сучасних дослідників самосвідомості українського козацтва, ґенези та еволюції 

політичної програми Б. Хмельницького. Більшість із них до сьогодні не готова 

висловитися настільки радикально, за одним винятком – М. Франц. Положення 

М. Франца про те, що «ґрунт під козацьку державу (ідею) постав раніше. 

Хмельницький виявився добрим її виконавцем і реалізатором. Візіонером, однак, 

не був» [483, с. 390], у своєму зародку перегукується з положенням Т. Таїрової-

Яковлєвої.  

Інспіративна теза Т. Таїрової-Яковлєвої також обійдена належною увагою. 

Однією з причин слабкого розголосу, можливо, став той факт, що сама 



311 
 

 

дослідниця применшила її обстоюванням традиційного в історіографії погляду 

про появу в політичних концепціях Б. Хмельницького ідеї самодостатньої 

Гетьманщини лише  в кінці 1648 – на початку 1649 рр. Мовиться про те, що на 

світогляд гетьмана неабияк вплинули його розмови з єрусалимським патріархом 

Паїсієм. Простежується стабільність переконань дослідниці.  Ще в 1998 р. вона 

писала: «Переворот у свідомості учасників повстання, і насамперед у свідомості 

гетьмана, відбувся після повернення козацьких військ в Україну взимку 1648–

1649 рр. Своєрідним поштовхом до роздумів стала зустріч Богдана 

Хмельницького з константинопольським патріархом Паїсієм. Мабуть, саме 

розмови з ним, нечуваний тріумф, з яким зустрічали в Україні козацьке військо, а 

головне – мирна пауза, яка дала змогу переосмислити недавні події – усе це 

вплинуло на кардинальну зміну в позиціях Б. Хмельницького…» [427, с. 53–54].  

А ось фрагмент із праці 2011 р.: «До зими 1649 р. він залишався вірним 

підданим, який бажав лише добитися поступок…Очевидно, саме бесіди з 

Паїсієм, тріумфальна зустріч в Україні козацьких військ і, зрештою, мирна пауза, 

яка дала час переосмислити недавні події, кардинально змінюють позицію 

Богдана» [349, с. 66, 72]. В одній з останніх робіт дослідниця зауважує, що Паїсій 

«на думку більшості істориків, навіяв Хмельницькому ідею державності» [352, с. 

24]. Отже, позиція дослідниці є цілком артикульованою. 

Прийнявши версію про потужний вплив Паїсія та «переворот кінця 1648 р.», 

Т. Таїрова-Яковлєва долучилася до загального мейнстриму, у якому перебувають 

і всі сучасні російські дослідники [135, с. 200; 249, с. 336; 383, с. 50]. Аргументи 

прибічників більш ранньої появи в політичних концепціях Б. Хмельницького ідеї 

державності та незалежності не мали на неї достатнього впливу. Дослідницю не 

переконали пропозиції ні українських істориків (В. Брехуненка та Ю. Мицика, 

В.Степанкова, В. Смолія), ні польських (В. Сєрчика, К. Петкевича, П. Кролля, Д. 

Гєровського, М. Франца), які зводилися до того, що вже на початку Національно-

визвольної війни Б. Хмельницький мислив категоріями одержавлення України з 

амплітудою від автономії (Д. Гєровський, В. Степанков, В. Смолій) [489, с. 24] 

до незалежності (Ю. Мицик, В. Брехуненко, П. Кролль, В. Сєрчик М. Франц). 
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Так само без резонансу залишається свіже монографічне дослідження М. 

Дроздовського, який на підставі аналізу різних видів джерел, що вийшли зі 

шляхетського середовища, аргументовано показав, що шляхта (польська та 

українська) відчула загрозу для інтегральності Речі Посполитої як держави вже в 

перші місяці війни [478, с. 129]. Не вплинули й спроби В. Брехуненка [69, с. 74–

77] достосувати до українського випадку типові уявлення ранньомодерних часів 

про державу, які виключали розуміння незалежності в сучасному тлумаченні 

цього поняття і в рамках яких наявність власного правителя означала існування 

держави, незалежно від того, чи підпорядковувався цей правитель іншому 

володареві, чи ні. 

Водночас, як влучно підмітив В. Маслак [195, с. 214], Т. Таїрова-Яковлєва 

стала автором якісно нової опції сприйняття Гетьманщини, а саме: у категоріях 

«відновленої / створеної держави». Щоправда, уживши цю фразу в одній зі своїх 

статей у 1997 р. [422, с. 53], дослідниця ні тоді, ні пізніше не прагнула ширше 

обговорити свою візію, через що спроба представити Гетьманщину під таким 

кутом тривалий час залишилася непоміченою. Але інспіративний потенціал такої 

поставки проблеми ранньомодерної української державності цілком очевидний, 

що відгукнулося у 2014 р. вже в українській історіографії [69, с. 3]. Російські ж 

історики-традиціоналісти вчергове обмежилися мовчанкою. І це цілком 

зрозуміло. Адже визнання Гетьманщини відновленою державою неминуче 

тягнуло за собою питання про те, що, власне, відновлювалося, спадкоємцем якої 

держави було дітище Б. Хмельницького. А це вже загрожувало не тільки 

«возз’єднавчій» візії Національно-визвольної війни, а й головній від кінця XV ст. 

російській ідеологемі про Московію / Росію як пряму спадкоємицю Київської 

Русі й легітимного претендента на всі території останньої.   

Ще один істотний удар по «возз’єднавчій» концепції завдала інтерпретація 

Т. Таїровою-Яковлєвою проблеми бачення Б. Хмельницьким та іншими 

гетьманами питання незалежності Гетьманщини та її легітимації на міжнародній 

арені. Основна увага тут прикута до доби Б. Богдана Хмельницького як 

ключового періоду ґенези державної ідеї в Україні. Дослідниця використовує 
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надзвичайно продуктивну опцію, уміщуючи під одним дахом договори, укладені 

Військом Запорозьким з Річчю Посполитою та Московією як ознаки осягнення 

ним того чи того рівня суверенітету та його визнання. «Договори з Польщею та 

Росією, укладені гетьманами, найбільш характерні як спосіб балансування між 

двома сильнішими сусідами. Ці договори мали безумовну спадковість та 

змінювалися в бік розширення чи звуження ступеня незалежності Гетьманщини 

залежно від військово-політичної ситуації, у якій перебувала козацька держава» 

[422, с. 54].  

Отже, переяславсько-московська система 1654 р. сходить зі штучно 

створеного для неї п’єдесталу й опиняється в одному кошику зі Зборівською 

1649 р. та Білоцерківською 1651 р. угодами, Гадяцьким договором 1658 р., 

Переяславом ІІ 1659 р. та подальшими міжнародними угодами, укладеними 

Гетьманщиною. Відповідно Переяславська рада 1654 р. та Березневі статті 

постають як один із елементів, використаних Б. Хмельницьким для виборювання 

державності, а не як інструмент цілеспрямованого зближення України з Росією 

незалежно від ступеня можливої інтеграції.  Договори з Річчю Посполитою 

опиняються на одному щаблі з українсько-московськими угодами, виключаючи 

можливість інтерпретації останніх як ексклюзивних «возз’єднавчих». Такий 

підхід вигідно відрізняв Т. Таїрову-Яковлєву на тлі традиціоналістської 

історіографії з її фетишизацією Переяславської ради та риторикою на захист 

поняття «возз’єднання України з Росією» [195, с. 146–147]. І якщо українсько-

московські договори вже були предметом розгляду в  порівняльній перспективі 

[430], то залучення до цього ряду українсько-польських угод, а також оцінка всіх 

документів під кутом розвитку ранньомодерної української державної ідеї та 

перспектив здобуття незалежності робилося вперше. 

Інший дуже незручний для існування російської традиціоналістської моделі 

аспект концептуалізації Т. Таїрової-Яковлєвої заходить у площину 

дипломатичних зусиль Б. Хмельницького з легітимації Гетьманщини. Тут 

дослідниця вступає в дискурс, притаманний сучасній українській історіографії 

(ні польські, ні російські історики не обговорюють того питання). Звернення Т. 
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Таїрової-Яковлєвої до цієї тематики знову ж таки закладає міну під 

традиціоналістську інтерпретацію політичних концепцій Б. Хмельницького в 

руслі нібито набуття ним твердої переконаності в потребі конче перейти під 

«високу царську руку». Адже наявність стратегій, спрямованих на міжнародне 

визнання держави, автоматично провокує питання про усвідомлення гетьманом 

себе повноцінним володарем, який лише потребує зовнішньої легітимації. 

Приєднавчо-возз’єднавча риторика в’яжеться тут погано, особливо, якщо взяти 

до уваги ті потужні дипломатичні заходи для легітимації, що їх здійснював Б. 

Хмельницький вже після Переяславської ради 1654 р.  

Сукупність дипломатичних зусиль гетьмана стосовно Московії, Кримського 

ханату, Туреччини, Швеції дозволили Т. Таїровій-Яковлєвій дійти ключового 

висновку, що «помітна тенденція лідерів Гетьманщини закріпити за нею імідж 

законного державного формування, яке відповідає за свої зобов’язання» [422, с. 

53]. Дослідниця показала, що Б. Хмельницький та його оточення прагнуло 

продемонструвати правомірність створення Гетьманщини. Задля цього 

використовувався типовий як на ранньомодерні часи інструментарій у форматі 

так званих «історичних аргументів». Гетьман, як годилося в ту епоху, апелював 

до чинника старовини та до порівняння української ситуації з європейською. 

Зокрема, Б. Хмельницький звертався до О. Кромвеля, а пізніше козаків 

порівнювали з голландцями та швейцарцями. «Посилання на європейські події, – 

підсумовувала Т. Таїрова-Яковлєва, – повинні були довести, що лідери та устрій, 

які з’явилися внаслідок революції чи визвольної війни, мають право на законне 

визнання» [422, с. 54]. Пізніше в «Нарисах історії Росії» також зазначалося, що Б. 

Хмельницький прагнув легітимізувати свої дії через союз із Кримським ханатом: 

«Схоже, що військово-політичний союз  із ханом довгий час уявлявся 

Хмельницькому найперспективнішим з погляду легітимації козацького виступу» 

[230, с. 372]. 

Гетьман – і це найголовніша теза – намагався переконати християнських 

правителів, що Гетьманщина лише відновлює втрачену державну традицію, а 

отже, вона, а не Московська держава є прямою спадкоємицею Київської Русі. 
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Правда, дослідниця спершу писала про те, що Б. Хмельницький та його оточення 

мали лише «неясніуявлення «про київських князів», які потрібні були для 

юридичних аргументів [422, с. 52–53]. І в цьому вона розходилася з іншими 

сучасними інтерпретаціями цієї проблеми, які показують, що еліта Гетьманщини 

перейняла від традиційної української еліти (шляхти та князів) чіткі уявлення 

про історичність українського світу, Київську Русь як його давню державу, а Б. 

Хмельницький мислив себе спадкоємцем влади київських князів [243, с. 403–

422]. Пізніше дослідниця скоригувала свою думку в бік визнання того, що 

уявлення еліти Гетьманщини про києво-руські часи були зовсім не розмитими. 

Це добре видно з її тези, що «у Князівстві Руському вбачали продовження 

традицій Київської Русі» [427, с. 313]. Але в будь-якому разі для дискурсу в 

межах російської історіографії висновки Т. Таїрової-Яковлєвої мають по-

справжньому вибуховий характер.  

*** 

Наступним важливим складником сучасних російських інтерпретацій 

політичних концепцій Б. Хмельницького є образ його програми початкового 

періоду війни (весна–осінь 1648 р). Головною віссю тут стало положення про 

загальну поміркованість реальних політичних планів гетьмана в перші місяці 

війни, невикристалізованість візії щодо майбутнього розвитку повстання, 

несхильність до пришвидшених дій стосовно статусу державу, яка формувалася 

на марші. Опосередковано це дозволяло представникам традиціоналістського 

крила пом’якшити удар, який завдавався по телеологічності «возз’єднавчого 

питання» й полегшувало пояснення того, чому в арсеналі гетьмана не було 

відповідної теми. Крім того, Б. Флоря долучився до обговорення найбільш 

актуальних у сучасному дискурсі питань, пов’язаних із метою та легітимізацію 

повстання, і зробив низку влучних спостережень про стратегії гетьмана в цій 

ділянці, які (спостереження) були позитивно сприйняті українськими істориками.  

Загалом найнижче ідейну планку планам Б. Хмельницького виставив Г. 

Санін, який уважав, що, починаючи повстання, той обмежувався лише вимогами 

в інтересах суто козацького стану: «Його (гетьмана. – Ю. С.) мета полягала в 
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ліквідації Ординації 1638 р., відновленні привілеїв козацтва, утихомиренні 

сваволі магнатів-«королев’ят», посиленні королівської влади» [262, с. 74]. І таке 

звуження пропонувалося в статті, яка побачила світ 2006 р. вже після появи 

стількох досліджень, що поглиблювали уявлення про тогочасні світоглядні 

імперативи, переконання та інтенції гетьмана й предметно обговорювали 

питання про наявність в його баченні вже на старті повстання навіть ідеї 

незалежності України. Та й сам дослідник на наступних сторінках цієї ж статті 

писав про те, що гетьман підняв повстання «за права українського народу», а з 

наближенням війни в «Хмельницького, як і всього українського народу, 

звичайно, зріло незадоволення політикою національного, соціального та 

релігійного пригноблення, яке проводила Річ Посполита на Україні» [262, с. 74]. 

На такому тлі зведення мотивів повстання лише до козацьких вимог виглядає, як 

мінімум, непереконливо. 

Інші представники традиціоналістської течії не обмежилися названими Г. 

Саніним чинниками, істотно доповнивши їх у руслі загальних сучасних уявлень. 

Зокрема, Л. Заборовський зауважував, що повстанці «об’єдналися навколо вимог 

національного та релігійного визволення, економічної та соціальної 

нормалізації» [10, с. 11]. Про комплекс соціальних та релігійних причин писав Б. 

Флоря [383, с. 34]. Водночас обидва дослідники в спільній статті зіграли на 

пониження первісних політичних горизонтів Б. Хмельницького в інший  спосіб. 

Була виголошена пряма теза про те, що гетьман та його оточення після перших 

перемог, здобутих на Жовтих Водах і під Корсунем, були налаштовані 

припинити боротьбу у разі задоволення Варшавою їхніх ключових вимог, 

насамперед станових: «Навіть завдавши поразку коронній армії, керівники 

повстання на перших порах були готові його припинити, задовольнившись 

порівняно скромними поступками з боку уряду, серед яких на першому місці 

стояло відновлення самоуправління Запорізького війська. У конфесійній сфері 

їхні вимоги обмежувалися скромним проханням про повернення православним 

церков, відібраних уніатами в 40-х рр. XVII ст.» [136, с. 175].   
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Підґрунтям для такого висновку стала насамперед червнева інструкція 

гетьмана козацьким послам на конвокаційний сейм, яка справді містила дуже 

м’які умови і яка була сприйнята буквально й прямолінійно. Хоча на момент 

написання статті (1999 р.) і в українській, і в польській історіографіях така 

інтерпретація козацьких вимог піддавалася аргументованій критиці. Зокрема, ще 

в 1988 р. Я. Качмарчик докладно пояснив, чому інструкцію не варто трактувати 

як вичерпний опис тогочасної політичної програми Б. Хмельницького і чому 

гетьман з тактичних міркувань висунув помірковані вимоги, до часу не 

вживаючи своїх попередніх, набагато радикальніших гасел [148, с. 65, 71–72]. 

Пізніше В. Смолій та В. Степанков позитивно сприйняли аргументи  Я. 

Качмарчика, доповнивши їх істотним чинником – наявність у козацькому 

середовищі тих, хто волів припинити повстання у разі очікуваних поступок з 

боку Варшави на користь козацького стану [288, с. 132–133, 143]. Як видно з 

поданої вище цитати зі статті Л. Заборовського та Б. Флорі, саме готовність цієї 

частини козацтва була перенесена ними на позицію самого Б. Хмельницького та 

його оточення. Зрештою, у 2014 р. В. Брехуненко запропонував шукати одну з 

головних причин поміркованості перших офіційних вимог у свідомісній площині 

й подивитися на проблему (і взагалі на стосунки повстанців із Варшавою в перші 

роки війни) крізь призму існування тоді в Б. Хмельницького та старшини 

неподоланого комплексу підданого [69, с. 61].   

Відгомін зауважених традиціоналістських підходів до інтерпретації 

початкової політичної програми та практичних кроків Б. Хмельницького добре 

помітно і в поясненнях модернізаторів. Т. Таїрова-Яковлєва, наприклад, 

зауважувала: «До зими 1649 р. він (Б. Хмельницький. – Ю. С.) залишався вірним 

підданим, який лише бажав добитися поступок. Та й не усвідомлював він усієї 

своєї влади, не міг повірити в слабкість Речі Посполитої» [349, с. 66]. Згідно із С. 

Антоненком, який тяжіє до модернізаторського табору, «ясно видно, як під час 

війни первісна суто станова ідея відновлення «прав і вольностей» Війська 

Запорозького доросла спершу до вимог «козацького автономізму» (за висловом 

історика В. Липинського) потім перетворилася в загальнонародний прапор 
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національно-визвольної й релігійної війни. І при всіх цих трансформаціях 

«козацької ідеї» при ній стояв Б. Хмельницький, який зумів підняти й 

перетворити свою особистість» [40, с. 68].  

Симптоматична згадка про В. Липинського, крім того, що свідчить про 

вплив концепції цього українського дослідника на модернізаторську хвилю, 

опосередковано віддзеркалює ще один рівень підґрунтя для надмірного 

спрощення російськими дослідниками політичних обріїв, продемонстрованих  Б. 

Хмельницьким навесні–влітку 1648 р. Цим рівнем є наявність в історіографічній 

традиції ХІХ–ХХ ст. (і в українській та польській також) виразної лінії на 

визнання значної еволюції політичних жадань українського гетьмана впродовж 

1648 р. від поміркованих вимог до ідеї автономізму й незалежності [288, с. 132–

133]. Навіть М. Грушевський підсумовував, що Б. Хмельницький у перші місяці 

повстання «не мав у гадці нищити Польщу». Як писав дослідник, «залагодити 

якнайскоріше все, що сталося, дістати бажані – такі скромні справді – уступки і 

вернутися до привичного становища – от що мусіло бути першим і 

найсердечнішим бажанням всеї «статочної» козаччини і Хмельницького як її 

провідника, і він не залишив задокументувати його як найскорше» [97, с. 9]. 

Фактично теза Л. Заборовського та Б. Флорі повторює думку М. Грушевського. 

Але в нових історіографічних умовах вона постає вже малопридатною. Тому 

використання її такими перфектними знавцями джерел та історіографії, якими є 

згадані російські дослідники, може бути пояснене хіба тільки потребами 

врівноважити нею шлейф від того, що в Б. Хмельницького в ті часи не помітно 

«возз’єднавчих» переконань. До того ж Б. Флоря перебував на вістрі інших 

сучасних історіографічних тенденцій, засвідчивши це долученням до дискурсу 

про способи легітимації війни та мобілізації мас.      

Ще на початку 1990-х рр. Б. Флоря дослідив і концептуалізував проблему 

ставлення козаків до Владислава IV та використання Б. Хмельницьким легенди 

про санкцію короля на збройний виступ проти шляхти. Прослідкувавши 

формування впродовж першої половини XVII ст. в козацькому середовищі 

культу Владислава IV і короля Речі Посполитої взагалі, учений дійшов висновку, 
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що «свої надії козаки пов’язували з переходом усієї повноти влади в державі до 

«доброго монарха» Владислава IV, що спирався на підтримку друзів козаків – 

біржанських Радзивіллів, найвпливовіших феодалів Великого князівства 

Литовського» [376, с. 101]. На початку Національно-визвольної війни Б. 

Хмельницький використав цей ресурс для легітимації своїх дій, видаючи їх як 

такі, що здійснювалися з відома короля, доказом чого були надані Владиславом 

IV клейноди. Цю давню історіографічну позицію, яка має коріння в усіх трьох 

історіографіях і яка найдокладніше була обговорена М. Грушевським [96, с. 164–

165, 171–174], Б. Флоря доповнив аналізом чуток, які поширювалися в Україні, 

зокрема про те, що король не то воює на боці козаків, не то виїхав до Смоленська 

і невдовзі прибуде до Києва тощо. Дослідник докладно простежив, що ці чутки 

типологічно перегукувалися з  тими, які ходили по Україні  під час козацького 

повстання 1637–1638 рр. та в 1646–1647 рр., коли магнати зарубали на пні 

королівську ініціативу з приводу війни з Туреччиною [383, с. 44]. Водночас було 

звернуто увагу на те, що Яна Казимира після виборів теж на перших порах 

сприймали як «руського короля» [383, с. 44].  

Інтерпретації Б. Флорі щодо інструментів, за допомогою яких Б. 

Хмельницький намагався легітимізувати  війну, були позитивно сприйняті в 

дослідницькому середовищі. Зокрема, вони перегукуються з концептуалізацією 

С. Плохія [243, с. 270–271] і стали відправним пунктом для спостережень В. 

Брехуненка [63, с. 219–221]. 

*** 

Якщо для польської історіографії ключовим об’єктом уваги в політичних 

концепціях Б. Хмельницького є те, яким він уважав ідеальним для себе статус 

Гетьманщини щодо Речі Посполитої, то російські історики природно висували на 

передній план ідею про бачення гетьманом специфіки українсько-російського 

поєднання. Для них не існувало тієї дилеми, на якій ламали списи польські 

дослідники: еволюція уявлень гетьмана в площині співвідношення між владою 

Чигирина та Варшави, зародження ідеї української автономії, переростання чи ні 

цієї ідеї в концепцію незалежності української держави. Такі проблеми 
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вирішувалися однозначно на користь тієї візії, що в кінці 1648 – на початку 1649 

рр. Б. Хмельницький перейшов уже на позицію унезалежнення України від Речі 

Посполитої. У традиціоналістському крилі російської історіографії починався 

відлік часу до «возз’єднання», а Т. Таїрова-Яковлєва вписувала це в стратегії 

гетьмана на формування внутрішньо- та зовнішньополітичних передумов для 

виживання Гетьманщини як самодостатньої держави.  

І традиціоналісти, і Т. Таїрова-Яковлєва визначають, що Б. Хмельницькому 

вдалося досягти фактичної автономії вже влітку 1648 р. [255, с. 52]. Таку позицію 

поділяє і більшість українських та польських дослідників. Згідні були обидва 

російські табори й у тому, що до кінця 1648 р. Б. Хмельницький та його оточення 

не думали про від’єднання України від Речі Посполитої і лише після 

тріумфального повернення до Києва у свідомості гетьмана стався злам.  

  Іншим складником традиціоналістської  візії  державницьких планів Б. 

Хмельницького стала теза про набуття гетьманом з часом твердого переконання 

стосовно потреби в тісному зближенні з Московією аж до включення України до 

складу Московської держави. Теза ця така ж давня в російській історіографії, як і 

положення про нереальність самостійного виживання Гетьманщини. Нині її 

використовують як універсальний урівноважувач шкідливих для 

великодержавницької концепцій історіографічних тенденцій, які неможливо 

обійти і радше варто вимушено адаптовувати. Крім насамперед нейтралізації 

впливу визнання наявності державотворчого складника діяльності Б. 

Хмельницького та самого факту існування української держави у вигляді 

Гетьманщини, це положення водночас спростовувало тезу про те, що гетьман не 

відразу перейшов на «возз’єднавчі рейки». Остання з’явилася в інтерпретаціях 

російських істориків-традиціоналістів уже на самому початку 1990-х рр., 

воскресивши після тривалої перерви традицію, яка тягнеться ще від І. 

Розенфельда [196, с. 178], подавати формування переяславсько-московської 

системи 1654 р. не як історичний фатум для українців, а як органічний наслідок 

неможливості для Гетьманщини вижити самостійно. 
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Важливо тут відзначити, що традиціоналісти відійшли від радянської 

практики приписувати Б. Хмельницькому москвоцентричні погляди вже в перші 

місяці війни. На зміну прийшло переконання, що на початку гетьман та його 

оточення планували лише залучити Московію як військового союзника. Однак за 

дужки були винесені інші чинники, які мусили брати до уваги в Чигирині і які 

обговорюються в українській історіографії. Мова про побоювання удару в спину 

з боку Московії, що стало б крахом для Національно-визвольної війни. Москва ж 

бо була пов’язана з Річчю Посполитою умовами Полянівського миру 1634 р. та 

військового союзу проти татар, підписаного 1647 р. в Москві посольством Адама 

Киселя. Стягування московського війська до кордону було б загрозливим, а 

постійні намовляння з боку Адама Киселя та Яреми Вишневецького мусили 

будити неабияку тривогу. Та в сучасних російських текстах про реакцію Б. 

Хмельницького на загрози майже нічого немає. Коли Л. Заборовський заводить 

про це мову, то подає лише заходи Москви без жодної згадки про позицію 

гетьмана. Для контрасту, про погрози Б. Хмельницького Москві спільним з 

татарами походом, якщо цар не погодиться на військовий союз із Військом 

Запорозьким, говориться навіть у синтетичних «Історіях Речі Посполитої» [489, 

с. 43].    

Якщо в радянські часи перші контакти Б. Хмельницького з московськими 

контрагентами та його листи до путивльських воєвод і царя, написані на початку 

червня, трактували як самодостатні аргументи про прагнення підвести Україну 

«під високу царську руку», то тепер все це оцінюється крізь призму створення 

гетьманом оптимальних зовнішньополітичних умов для ведення війни з 

Варшавою. Л. Заборовський відзначав, що для Б. Хмельницького «пошуки 

зовнішньої підтримки були завданням першочергової ваги… Тому Б. М. 

Хмельницький добивався активного втручання Росії в боротьбу» [135, с. 198–

199]. Б. Флоря, М. Рогожин, Г. Санін основний наголос робили на пропозиції 

гетьмана Олексію Михайловичу щодо його кандидатури на королівський трон у 

Речі Посполитій [383, с. 46; 249, с. 336], із чим пізніше солідаризувалася і Т. 

Таїрова-Яковлєва [349, с. 67]. Показово, що головним досягненням Б. 
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Хмельницького в цей час проголошується всього-на-всього встановлення 

дипломатичних контактів із Московією, які Л. Заборовський до того ж називає 

«напівофіційними» [135, с. 198; 249, с. 336].   

Однак упровадження до традиціоналістського дискурсу такого положення 

хоча частково й знімало на одному фланзі напругу в сучасному 

великодержавницькому образі Б. Хмельницького, але розбалансовувало на 

іншому. І це було неминучим, адже концепції традиціоналістів базувалися на 

ідеї, що русини на теренах Речі Посполитої й до Національно-визвольної війни 

усвідомлювали свою «одноплемінність» з московитами та неприродність 

річпосполитсько-московського кордону, який їх розділяв (Б. Флоря) [384, с. 30], 

а також, що вже тоді в українському соціумі склалося «розуміння необхідності 

державної єдності з Росією» (М. Рогожин, Г. Санін) [249, с. 334]. Тож виходило, 

що Б. Хмельницький та його оточення «відставали» від «прогресивної частини 

українців». До всього, як про це вже йшлося вище, Б. Флоря, аналізуючи окремі 

складники світогляду українського козацтва першої половини XVII ст., дійшов 

висновку, що воно зовсім не горіло бажанням перейти «разом з містами» під 

«високу царську руку», а сподівалося розв’язати проблеми шляхом реформи 

системи влади в Речі Посполитій у бік посилення повноважень «доброго монарха 

Владислава IV» коштом магнатів [376, с. 101].     

Узгодити всі ці суперечності пропонували на основі концепції, яка 

проголошувала, що у свідомості козацької верхівки та в політичній програмі Б. 

Хмельницького одночасно з ідеєю виокремлення української території в окремий 

політичний організм в межах Речі Посполитої чи від’єднання України від 

останньої з’явився постулат «возз’єднання України з Росією». Отже, поява в 

політичних концепціях гетьмана ідеї незалежності була тотожною прагненню 

здобути цей статус. Ідея нібито виконувала лише функцію містка для 

відновлення втраченої колись єдності східного слов’янства. У версії Б. Флорі це 

потрактовано в такий спосіб: «Учасників повстання надихала ідея, яка склалася в 

середовищі козаків у попереднє десятиліття, щодо перевороту в традиційному 

суспільному устрої Речі Посполитої для того, щоб у новій перетвореній державі 
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головна роль належала «руському народу» та його найбільш політично активній 

частині – козацтву. Лише коли хід подій показав нереальність цієї ідеї, набуло 

актуальності питання про створення для «руського народу» в Речі Посполитій 

своєї особливої держави» [383, с. 51]. Паралельно до гетьмана та його оточення 

приходить розуміння, що варто перейти під опіку сильного правителя, і «в цих 

умовах став можливим той поворот в бік  Росії, пошук угоди з Росією, який 

привів до Переяславської ради» [384, с. 36]. У хронологічному плані для Б. Флорі 

на початку 1649 р. Б. Хмельницький уже нібито був прибічником незалежності 

України від Речі Посполитої та переходу «під високу царську руку» [383, с. 46–

50]. 

Відзначимо, що ця концепція Б. Флорі була оприлюднена 2002–2003 рр., 

проте роком раніше в статті, видрукуваній в українському часописі «Київська 

старовина», дослідник ще не вважав, що Б. Хмельницький на початок 1649 р. був 

невідворотним прихильником промосковської орієнтації. Гетьман навіть у 1650–

1651 рр. продовжував обстоювати позиції автономізму в складі Речі Посполитої, 

урівноваженого союзницькими стосунками з Кримом та дунайськими 

князівствами: «У 1650–1651 рр. Хмельницький вважав за можливе обстоювати 

автономію гетьманства в межах Речі Посполитої, спираючись на підтримку 

союзників – Криму, Трансильванії, Дунайських князівств, держав, що лежали в 

сфері османського впливу» [382, с. 99]. Еволюція поглядів, до того ж спеціально 

не пояснена, відбиває всю складність пошуку варіанта узгодити 

великодержавницький каркас з узагальненнями, на які наштовхувало 

розширення фактологічного поля та поява напрацювань у конкурентних 

історіографічних середовищах.  

Цю вічну дилему великодержавницької російської історіографії  

традиціоналісти – Г. Санін та М. Рогожин  – спробували вирішити поєднанням 

під одним «возз’єднавчим» дахом усіх контроверсійних складників: «Уважаємо, 

що ідея возз’єднання, яка вже пустила глибокі коріння у свідомості народу у 

гетьмана тоді (напередодні Національно-визвольної війни. – Ю. С.) ще не 

сформувалася». Але вже наприкінці 1648 р. «умови поміркованої автономії вже 
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перестали задовольняти козацьку верхівку. Швидко зростає національна 

самосвідомість. Її стрижнем була ідея визволення з-під влади Речі Посполитої – 

або формування незалежної держави, або возз’єднання України в єдиній державі 

з Росією з максимально широкими автономними правами… Одночасно з ідеєю 

незалежності  восени 1648 р. Хмельницький розпочинає розробляти ідею 

возз’єднання з Росією» [249, с. 334–336].  

Цілком поділяє позицію Г. Саніна та М. Рогожина К. Кочегаров, але 

синтезує її з підходами Б. Флорі. У нещодавно опублікованій статті він зазначає 

таке: «Поки був живий Владислав IV, козацтво розраховувало, що в союзі з ним 

зможе добитися подолання свавілля магнатів та зміцнення власних позицій на 

Україні. Смерть короля в 1648 р. внесла корективи в цю політику. У козацькому 

суспільстві з’являється ідея «відкластися»  разом з українськими землями до 

«государевої сторони» [167, с. 27]. 

На думку К. Кочегарова, ця ідея з’явилася вже влітку 1648 р., але Б. 

Хмельницький та його оточення не поділяли таких радикальних поглядів і ще 

залишалися на позиції автономізму в складі Речі Посполитої: «… Однак 

запорозька верхівка, чиї зв’язки з Річчю Посполитою були достатньо міцними, 

приймає більш помірковане рішення, запропонувавши царю Олексію 

Михайловичу посісти польський трон» [167, с. 27]. Дослідники погоджуються з 

Б. Флорею, що вже на початку 1649 р. і Б. Хмельницький, і його оточення вже 

дозріли до ідеї визнати владу московського царя над собою [167, с. 28].  

Згідно з Г. Саніним та М. Рогожиним, стійкі переконання Б. Хмельницького 

щодо необхідності такого возз’єднання склалися вже до кінця 1648 р., 

свідченням чого став зміст переговорів гетьманського посланця Силуяна 

Мужиловського в Москві. Сказане посланцем, який прибув разом з 

єрусалимським патріархом Паїсієм і під його прикриттям, інтерпретується як 

прохання до царя прийняти Україну під свою зверхність: «Це було перше 

посольство від гетьмана, воно «поставило питання про долю України. Віднині 

возз’єднання Росії та України стало постійною темою гетьманських посольств» 

[249, с. 334–336]. Висновок Г. Саніна та М. Рогожина діаметрально протилежний 
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інтерпретації В. Брехуненка, який докладно проаналізував хід переговорів та 

вписав їх у загальний контекст дипломатичних заходів Б. Хмельницького, 

спрямованих на легітимацію Гетьманщини та пошук сприятливих для ведення 

подальшої війни з Варшавою зовнішньополітичних комбінацій: «Представлена 

С. Мужиловським програма Чигирина передбачала насамперед відсепарування 

руських земель від Речі Посполитої. На московському напрямку козацькій 

верхівці йшлося про оголошення царем війни Варшаві, за що козаки 

зобов’язувалися йому служити в рамках православного блоку задля реалізації  

надзавдання – перемоги над мусульманським світом і визволення гробу 

Господнього» [63, с. 242–243].  

Інші історики-традиціоналісти уникали тієї надмірної категоричності, яка 

була притаманна Г. Саніну та М. Рогожину. Наприклад, Л. Заборовський уважав, 

що взимку 1649 р.  Б. Хмельницький лише «вдався до масованого 

дипломатичного тиску в Москві, добиваючись військової допомоги з боку Росії  

на випадок досить вірогідного відновлення бойових дій в Україні» [135, с. 201]. 

Така позиція цілком відповідає українським інтерпретаціям мети відвідин 

Московії посольством А. Мужиловського, а також суголосна міркуванням Я. 

Качмарчика із цього приводу. Останній уважав усі нашіптування патріарха 

Паїсія в Москві про бажання козаків перейти під царську зверхність тактикою, 

розробленою Б. Хмельницьким та Паїсієм: «У цю мить ми можемо без труднощів 

розгадати, до яких висновків дійшли Хмельницький і Паїсій під час своїх 

тривалих розмов без свідків. Вони обрали тактику, яка здавалася найдієвішою в 

розмовах із московитами – декларування переходу під панування Олексія 

Михайловича взамін на надання допомоги в боротьбі з Яном Казимиром» [148, с. 

114].  

 Лише у квітні 1649 р. на переговорах у Чигирині з московським посланцем 

Г. Унковським гетьман, за твердженням Л. Заборовського, використав риторику 

про інтеграцію України до складу Московії. Та й то цю риторику дослідник 

поставив на третє за значенням місце в стратегіях Б. Хмельницького, і навіть не 

вживав поняття «возз’єднання», хоча й був прибічником використання 
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останнього [133, с. 45]: «У відповідь (на слова Г. Унковського. – Ю. С.) Б. 

Хмельницький знову просив про військову допомогу, узгодження дій проти Речі 

Посполитої, прийняття України «під царську руку» [135, с. 201]. Л. Заборовський 

висунув концепцію, що український гетьман хотів «створити потрійну 

антипольську лігу з участю гетьманату, Кримського ханства та Росії (нехай і без 

договірного оформлення відносин між двома останніми)» [135, с. 202]. Але 

досягти свого не зміг, наразившись на небажання Москви змінювати формат 

російсько-річпосполитського союзу, спрямованого проти Кримського ханату. 

Появу в Б. Хмельницького виразних переконань про необхідність перейти 

під царську зверхність у «Нарисах історії Росії» хронологічно відсовують ще 

далі, на початок 1650-х рр., а головне, пов’язують це не з імпліцитними 

переконаннями гетьмана чи тиском возз’єднавчо налаштованих прошарків 

суспільства, а з потребою зберегти державність Гетьманщини: «Стикнувшись  на 

початку 1650-х рр. з низкою непростих проблем, пов’язаних зі збереженням 

Гетьманщини і політико-правовою легітимацією козацької еліти, Хмельницький 

активізував свою «східну» політику. Ідея протекції московському цареві в обмін 

на військову допомогу проти Речі Посполитої отримала новий імпульс» [230, с. 

372].  

Натомість Т. Таїрова-Яковлєва, оцінюючи переговори в Чигирині з Г. 

Унковським, не уникала прямих суджень. Перегукуючись в оцінках з 

українськими та польськими істориками, вона констатувала, що «переговори 

1649 р. не означали, що Хмельницький вибрав курс на Москву. І взагалі він 

шукав таку політичну комбінацію, за якою васалітет «далекому сюзерену» був 

би якомога номінальнішим, а автономія козацьких територій – якомога 

повнішою» [349, с. 75]. Із цією позицією солідаризувалася О. Баранова: «У 

початковий період Національно-визвольної війни розрив з Польщею не був 

абсолютною метою гетьманського керівництва, але розвиток подій показав, що 

подальше існування України в складі Речі Посполитої неможливе. Вихід 

убачався в пошуку надійного суверена, готового забезпечити Україні 
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максимально широку автономію та перемогу в боротьбі з Річчю Посполитою» 

[49, с. 8].    

Подальший період Національно-визвольної війни аж до Переяславської ради 

для Т. Таїрової-Яковлєвої проходить під знаком розвитку цієї головної тенденції, 

натомість у традиціоналістському таборі інтерпретується як такий, коли ідея 

українсько-московського поєднання ще більше вкорінювалася у свідомості 

гетьмана, набуваючи безальтернативного статусу. Головний рефрен 

традиціоналістської версії полягає в тому, що порятунок України, влади Б. 

Хмельницького та нової суспільної позиції козацького стану був можливий лише 

під московською зверхністю. І це з часом добре усвідомив сам гетьман. 

 На шпилі, як це часто трапляється, перебуває Г. Санін. Дослідник 

безапеляційно стверджував, що «Хмельницький, зі свого боку, тверезо й 

раціонально міркував, що тільки в єдності з Росією Україна збереже свою 

державність» [255, с. 64]. Б. Флоря підійшов до проблеми більш системно і 

спробував усунути цілком очевидні суперечності, які виникали під час 

використання такої концепції. Теза про те, що Гетьманщина як така мала шанс 

зберегтися лише під скіпетром московського царя, не витримувала перевірки на 

фактичному матеріалі: уже з перших днів після формування переяславсько-

московської системи 1654 р. Москва взяла виразний курс на розмивання 

української державності й упродовж понад сто років твердо стояла на своєму, 

таки знищивши Гетьманщину. І заперечити це було неможливо. Тому Б. Флоря 

намагався подолати напругу, використовуючи принцип від супротивного, а 

також типовий спосіб формування традиціоналістських версій. Поклавши у 

підвалини своєї концепції цілком логічні аргументи, дослідник потім переводить 

розмову на чинники, узяті з іншої площини, сподіваючись досягти позитивного 

сприйняття останніх за допомогою шлейфу від враження, створюваного 

підвалинами.  

Відправним пунктом у концепції дослідника стала добре й давно апробована 

в історіографії теза про принципову неможливість існування української 

держави в складі Речі Посполитої. В інтерпретації Б. Флорі ця теза є своєрідним 
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протиставленням тенденції в польській історіографії обговорювати питання про 

те, наскільки тверезо Б. Хмельницький оцінював шанси на незалежність 

Гетьманщини. Але польські історики Я. Качмарчик [148, с. 233], М. Нагельський 

[551, с. 253], В. Сєрчик [572, с. 97], констатуючи, що гетьман розумів 

неможливість досягнення незалежності, наголошували на тому, що він шукав 

міжнародних комбінацій для нівелювання несприятливих зовнішніх обставин. 

Для Б. Флорі ж неможливість існування Гетьманщини в складі Речі Посполитої 

(із чим погоджуються й польські дослідники) означає лише одну альтернативу – 

«возз’єднання» під скіпетром московського царя. 

Аргументи дослідник шукає в поразці проекту Гадяцької унії 1658 р. Крах 

ідеї унії використовує як доказ того, що позиція магнатів і шляхти, зокрема 

неприйняття соціальних претензій козацтва, була несумісною з існуванням у 

складі Речі Посполитої створеної козаками державності. Цілком слушно 

зазначалося, що навіть суто технологічно повернення князів і шляхти до своїх 

маєтків тягнуло за собою нищення реалій, упроваджених на підконтрольній 

Чигирину території, під акомпанемент Національно-визвольної війни. 

«Автономія Великого князівства Руського стала б абсолютно ілюзорною в 

умовах, коли б магнати і шляхта повернули б собі таку власність, якою вони 

володіли і яка робила б їх панівною соціальною групою на цій території» [384, с. 

39]. Отже, зрештою, «плани якої-небудь автономії України в складі Речі 

Посполитої були абсолютно нереальними» [384, с. 40].  

При цьому Б. Флоря промовисто протиставляє вірогідність збереження 

української державності в складі Речі Посполитої, з одного боку, і Московської 

держави – з іншого. Звісно, усе на користь останньої попри кардинальну 

відмінність московського світу від європейського, рідного для українського 

суспільства: «… Спостерігаємо таку парадоксальну ситуацію, що в державі з 

більш демократичним (умовно кажучи) політичним ладом автономія України 

була, по суті, неможлива, а в державі з куди менш демократичним ладом вона 

була можлива й могла існувати упродовж тривалого часу» [384, с. 40]. 
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На думку Б. Флорі, у Б. Хмельницького швидко розвіялися ілюзії щодо 

можливості розв’язати козацькі проблеми та українські загалом шляхом 

внутрішнього реформування Речі Посполитої. Але при цьому просовується ідея, 

що єдиною альтернативою в Б. Хмельницького могла бути й була насправді 

лише візія «возз’єднання України з Росією». Однак еліта Гетьманщини, 

реалізуючи свій шанс, прагнула вирішити два завдання: «По-перше, це було 

забезпечення автономії Гетьманства в рамках Російської держави, до якого воно 

приєднувалося, і, по-друге, тим самим мало бути забезпечене панівне становище 

козацтва в українському суспільстві як головної панівної соціальної групи» [384, 

с. 36]. Разючий контраст з Т. Таїровою-Яковлєвою, зокрема, з її поданим вище 

твердженням, що гетьман майстерно плів «політичну комбінацію, за якою 

васалітет «далекому сюзерену» був би якомога номінальнішим».  

Зрештою, Б. Флоря, пояснюючи неминучість нищення Москвою української 

державності, притягує свої напрацювання в ділянці додаткового обґрунтування 

сучасними науковими засобами концепції «загальноросійської культури», цієї 

наріжної підвалини російських великодержавницьких пояснень української 

історії [377, с. 9–28]. Відштовхуючись від своїх аргументів на користь того, що 

по обидва боки річпосполитсько-московського кордону живе, здавалось би, той 

самий народ і що відчуття цієї єдності начебто було міцно вкорінене у свідомості 

і українців, і московитів, дослідник виводить тезу про неприродність після 

«возз’єднання» існування двох держав: «Яка може бути самостійна державність 

на якій-небудь із східнослов’янських територій, коли відновлюється єдина 

Давньоруська держава під владою її природних государів» [384, с. 37].   

Отже, традиціоналістська версія пропонувала, по суті, софістичне вирішення 

питання: з одного боку, вони стверджували, що Гетьманщина не мала жодних  

шансів на тривале існування в складі Московської держави, а з іншого – 

водночас проголошували, що тільки в єдності з Московією Гетьманщина збереже 

свою державність, а Б. Хмельницький мав такі переконання. Парадоксальність 

концепції, як і в кількох інших випадках, прагнув пом’якшити Б. Флоря. І відразу 

після смерті Б. Хмельницького винуватці формування Москвою твердого курсу 
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на розмивання української державності, зараз же знайшлися. Ними були 

проголошені ті кола козацької еліти, які виступали проти московської зверхності 

і групувалися спершу навколо ідеї Гадяцької унії, потім у таборі гетьманів Павла 

Тетері й особливо Петра Дорошенка. Своїми діями вони тільки пришвидшили 

цілком природний і виправданий наступ на прерогативи Гетьманщини. А так усе 

відбувалося б значно довше. Отже, українська верхівка позбавила себе щастя 

насолоджуватися повільнішим нищенням своєї державності. «Мені видається, – 

підсумовував у зв’язку з цим Б. Флоря, – що оптимальним варіантом в 

конкретній ситуації другої половини XVII ст. для України було б збереження 

козацтвом із обох берегів Дніпра єдності дій на основі проросійської орієнтації. 

Тоді під російським протекторатом українська державність могла б проіснувати, 

можливо, значно довше, ніж це було насправді» [384, с. 40]. 

*** 

Невід’ємним складником російського образу політичних концепцій Б. 

Хмельницького до Переяслава 1654 р. є зовнішньополітична діяльність гетьмана 

на кримсько-турецькому, придунайському та інших напрямах. Сучасний підхід 

для інтерпретації зовнішньополітичних стратегій Чигирина резонує із 

зауваженою вище високою оцінкою в обох таборах російської історіографії 

дипломатичного хисту гетьмана. Б. Хмельницький однозначно постає вправним 

дипломатом, здатним розв’язувати найскладніші зовнішньополітичні завдання. 

Крім того, головний рефрен концептуалізації збігається з візіями українських та 

польських істориків – формування гетьманом сприятливого військово-

політичного тла для розгортання війни з Річчю Посполитою. У 

модернізаторській моделі цей рефрен доповнено тезою про те, що в стосунках із 

сусідами Б. Хмельницький прагнув довести законність появи та існування 

Гетьманщини [422, с. 53]. У традиціоналістському ж таборі особлива увага 

надається з’ясуванню питання про турецький протекторат над Гетьманщиною. І 

це цілком зрозуміло, з огляду на значення цього питання у світлі 

«возз’єднавчого» пояснення ранньомодерної української історії та 

вибудовування відповідного образу гетьмана Б. Хмельницького. 
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Водночас глобальна концептуальна оболонка традиціоналістського бачення 

посприяла тому, що зазначений рефрен було поєднано з  великодержавницьким 

підходом, який розвернув підсумковий образ стратегій гетьмана в протилежний 

бік від версій українських та польських істориків, а також модернізаційного 

крила російської історіографії. І в Україні, і в Польщі різні напрями 

зовнішньополітичних зусиль Чигирина подають як «вікна можливостей» (без 

фаталізму для Гетьманщини) прибитися до якогось берега. Результативний 

вектор випливав із комплексу складних внутрішніх та зовнішніх обставин, 

залишаючи питання нерозв’язаним. Зазнав потужної деформації європоцентризм, 

і стосунки з мусульманськими сусідами практично позбавлені нависання 

дамоклевого меча кронфесіоналізованих упереджень. Такі самі підходи 

притаманні модернізаторському крилу російської історіографії. Натомість 

традиціоналістський табір зберігає старі підходи. Московський напрям 

однозначно визначають як пріоритетний, усі інші – як доповнення до загального 

тла, неуникненні, але допоміжні для увиразнення головної лінії. Якщо в Польщі 

генеровано концепцію про оптимальність для Гетьманщини придунайської 

моделі османського протекторату порівняно з переяславсько-московською 

системою 1654 р. та Гадяцькою унією 1658 р. [162, с. 67–80], то серед 

традиціоналістів міцними залишаються позиції радянської концепції турецько-

татарської експансії. Московія у цілком радянському стилі проголошується 

рятівником України від поневолення з боку Туреччини та Криму. Ось як 

висловився із цього приводу Г. Санін: «…На землі України претендували ще й 

Османська імперія та Кримський ханат, який входив до складу цієї імперії на 

правах широкої автономії. Запобігти цьому трагічному фіналу можна було тільки 

звернувшись до Росії з проханням про підданство, що гетьман і робив уперто й 

послідовно з осені 1648 р.» [264, с. 64]. 

Однак на нижчому рівні концептуалізації фіксуються точки дотику 

традиціоналістського прочитання з конкурентними моделями. Насамперед 

визнається багатовекторність зовнішньополітичних стратегій Б. Хмельницького, 

його надзвичайно активна діяльність на різних напрямах: Туреччина, Кримський 
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ханат, Молдова, Валахія, Трансильванія, Швеція, Венеція. Як наголошувалося, 

наприклад, у «Нарисах історії Росії», «гетьман уміло використовував у своїх 

інтересах суперечності, які існували між Кримом, Річчю Посполитою і 

Російською державою» [230, с. 372]. Стосунки з переліченими чинниками 

розглядаються як взаємопов’язані й – найголовніше – з’являється дисбаланс між 

тлумаченням їхньої сутності та ідеєю неминучого союзу з Московією. 

Серцевиною дисбалансу з великодержавницькою візією є констатація всіма, хто 

з цього приводу висловився, наявності в гетьмана та старшини ідеї турецького 

протекторату як альтернативі царській зверхності. Теза Б. Флорі про союзницькі 

відносини Б. Хмельницького з Кримським ханатом, Трансильванією та 

Дунайськими князівствами як спосіб зберегти Гетьманщину без умови 

«возз’єднання» з Росією [382, с. 99] перегукуються, як побачимо нижче, із 

концепцією Т. Таїрової-Яковлєвої, а також баченням більшості українських і 

польських істориків.  

Оцінка вже перших кроків гетьмана – укладення військово-політичного 

союзу з Кримським ханатом – засвідчує, з одного боку, консенсус у російській 

історіографії, а з іншого – близькість із поясненнями українських та польських 

істориків. Союз зображують у барвах безперечного дипломатичного успіху Б. 

Хмельницького – важливої передумови для успішного протистояння з  

річпосполитським військом на полі бою. Свідченням зазначеного консенсусу 

може слугувати така теза Л. Заборовського: «В історіографії давно вже показано, 

що успіх повстання на його початковому етапі був зумовлений об’єднанням 

козацьких і татарських сил, яке істотно збільшувало їхній загальний бойовий 

потенціал» [135, с. 194]. Важливим є уточнення Т. Таїрової-Яковлєвої, зроблене 

в руслі сучасних українських досліджень і концептуалізацій, що Б. 

Хмельницький не був першим, хто звернувся до ідеї союзу з татарами, але тільки 

йому вдалося добитися реальної допомоги [349, с. 60–61].  

Традиціоналістська інтерпретація військово-політичного союзу Війська 

Запорозького з Кримським ханатом ураховує доробок української історіографії. 

Зокрема, Л. Заборовський висловився з приводу припущень І. Бутича, Я. 
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Федорука та В. Степанкова стосовно причетності дипломатії Б. Хмельницького 

до переорієнтації Туреччини із заборони на дозвіл ханові Іслам-Гірею збройно 

підтримати Б. Хмельницького [135, с. 197]. А простежуючи реакцію гетьмана на 

вимогу хана взяти участь у планованому поході на московські землі чи на Дон у 

1649–1650 рр., використовує напрацювання В. Брехуненка, В. Смолія та В. 

Степанкова [135, с. 205–207]. Б. Флоря, розробляючи питання турецького 

протекторату над Гетьманщиною, докладно аналізує внесок М. Грушевського, 

Ю. Мицика, О. Пріцака [382, с. 88–104]. Перегукується й низка принципових 

положень, погано в’яжучись із наявною в сучасному російському 

історіографічному просторі ідеєю (Г. Санін, М. Рогожин) про пріоритетність для 

гетьмана стосунків із Москвою та  складання на кінець 1648 р. планів 

возз’єднання з Московською державою.  

Зокрема, Л. Заборовський, котрий, як уже йшлося, не був таким 

категоричним у питанні щодо появи в Б. Хмельницького вже тоді виразних 

«возз’єднавчих планів», визнав  подібно до українських істориків, що в 1648–

1653 рр. головною опорою Б. Хмельницького на зовнішній арені був саме 

Кримський ханат, попри всю свою ненадійність. «Під час бесід у Переяславі (у 

1649 р. – Ю. С.) Б. М. Хмельницький указав на головну опору своєї політики, 

яка, як він уважав, дасть йому змогу вирішити завдання, які стоять перед 

гетьманом, зокрема, на союз із Кримським ханатом, якому Річ Посполита не буде 

в змозі протистояти» [135, с. 200]. При цьому гетьман «намагався створити 

потрійну антипольську лігу за участю гетьманату, Кримського ханату і Росії 

(нехай і без договірного оформлення нових відносин між двома останніми)» 

[135, с. 201]. Про ситуацію в 1650–1653 рр. дослідник не пише в таких тонах 

прямо, але це добре простежується в його поясненнях щодо логіки дій 

українського гетьмана в стосунках із татарами. 

Традиційно наголошуючи на шкідливій для політичних інтересів Б. 

Хмельницького позиції кримського хана під Зборовом 1649 р., дослідник 

обійшов увагою розмови на тему про роль Іслам-Гірея в започаткуванні 

Варшавою процесу легітимації територіального виміру влади українського 
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гетьмана. Тоді як у сучасних (українській та польській) історіографіях цей сюжет 

звучить дуже голосно. Однак велику увагу надають дипломатичній майстерності 

Б. Хмельницького, щоб уникнути спільний із татарами похід на московські землі 

в 1649–1650 рр. Зауважують і про виникнення напруги між Чигирином та 

Москвою, спричинену морськими походами Війська Донського, яке в такий 

спосіб провокувало шкідливу для гетьмана реакцію Бахчисараю включно з 

вимогами козацько-татарського походу на Дон [135, с. 205–207]. 

Близькою до українських і польських інтерпретацій є позиція Л. 

Заборовського щодо оцінки перспектив Б. Хмельницького на кримському 

напрямі у світлі поведінки Іслам-Гірея під Берестечком 1651 р. Дослідник 

відзначав нагальну потребу гетьмана в зміцненні союзу з татарами: «У 

післяберестечко-білоцерківський період першорядне значення для гетьманату 

мало подальше функціонування союзу з Кримським ханатом, і це завдання  було 

виконане 1652 р.» [135, с. 208]. 

Як уже йшлося про це, російська традиціоналістська історіографія не 

акцентувала уваги на вплив Жванецької кампанії 1653 р. та Кам’янецького 

договору 1653 р. на політичні стратегії Б. Хмельницького. Наголос зроблено на 

іншому сюжеті – вимозі кримського хана, висунутій гетьманові навесні 1653 р. і 

напередодні Жванецької кампанії, визнати зверхність Бахчисарая над 

Гетьманщиною. Якщо Л. Заборовський коментував цю ситуацію без фальцету, 

відзначаючи, що Б. Хмельницькому вдалося уникнути «загрозливого моменту», 

то Г. Санін подає це в згущених барвах «національного рабства», від якого 

Україну врятувала Московія [264, с. 64]. При цьому дослідник заперечує 

українську інтерпретацію, яка полягала в тому, що кримська й турецька карти, 

використовувалися Б. Хмельницьким для тиску на Москву. На переконання Г. 

Саніна «зазіхання Туреччини і Кримського ханату були реальною небезпекою» 

[264, с. 64].  

Натомість Т. Таїрова-Яковлєва пропонує інтерпретувати зусилля 

Кримського ханату й Туреччини під іншим кутом. Відкинувши ключову ідею 

традиціоналістів про благотворність лише московської зверхності і вбивчу 
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згубність будь-чиєї іншої, дослідниця переводить проблему в площину балансу 

позитивів і загроз, які тягнуло за собою визнання протекторату когось із 

мусульманських сусідів. Її висновок істотно відрізнявся від концепції Д. 

Колодзейчика. Правда, на відміну від польського історика, який присвятив цій 

темі окрему розвідку, Т. Таїрова-Яковлєва спеціально не заглиблювалася в 

питання, а науково-популярний формат праці, у якій з’явилася її теза, не 

потребував докладних обґрунтувань. Очевидно, саме тому дослідниця оформила 

свою думку в пропозиційному стилі: «Як нам уявляється, в умовах, коли 

повстання відбувалося під прапором боротьби з гнітом католиків, за православну 

віру, прийняття протекторату мусульман не могло викликати підтримки в 

населення. Досвід гетьмана П. Дорошенка пізніше показав, як будь-яка гарна 

ідея розбивалася об реалії союзу з мусульманами» [349, с. 94].  

Тісно пов’язаною з кримською тематикою був образ турецьких стратегій Б. 

Хмельницького. Як і в першому випадку, головні тексти були створені в 

традиціоналістському таборі. З’явилася й спеціальна розвідка Б. Флорі. З 

модернізаційного середовища лунали лише концептуальні тези. За своїм 

характером вони перегукувалися з підходами українських та польських 

дослідників, хоча в багатьох моментах пропонували й інше прочитання. Тоді як 

великодержавницький каркас, типологічно подібний до того, який накидався на 

стосунки з Кримом, протиставляє традиціоналістську візію. Як свідчать подані 

вище цитати, Крим і Туреччину розглядали в одному кошику загроз для 

існування Гетьманщини. Наповнення ж цього каркасу в багатьох випадках 

суперечило йому. 

Стосовно перших контактів Б. Хмельницького зі Стамбулом, то між 

модернізаторською  та традиціоналістською платформами немає особливих 

розбіжностей. Т. Таїрова-Яковлєва трактує виникнення стосунків наближено до 

О. Пріцака, В. Степанкова та В. Смолія і вважає, що Б. Хмельницький заслав 

послів до Стамбула одночасно з наведенням мостів із кримською елітою.  Проте, 

на відміну від О. Пріцака, уникає прямої відповіді стосовно того, чи була 

укладена українсько-турецька угода в червні 1648 р. [349, с. 61]. Натомість Л. 
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Заборовський та Б. Флоря заперечують можливість порозуміння між Б. 

Хмельницьким та султаном на старті української Національно-визвольної війни. 

Хоча Л. Заборовський усе-таки припускав, що гетьман уже навесні звернувся до 

Стамбула [135, с. 195, 220], але Б. Флоря був категоричним, зауважуючи, що «на 

початковому етапі повстання не було жодних серйозних переговорів між 

запорозькими козаками і Стамбулом, ні якогось договору між ними» [382, с. 91–

92].  

Так само категорично Б. Флоря стверджував, що Б. Хмельницький, 

починаючи повстання, не мав на меті в 1648 р. податися під протекцію 

турецького султана, що виводив зі своєї дуже важливої програмової тези про 

брак тоді в гетьмана наміру від’єднувати Україну від Речі Посполитої: «До цього 

варто додати, що на ранньому етапі повстання Військо Запорозьке розраховувало 

досягти для себе широкої автономії в рамках Речі Посполитої спочатку за 

допомогою короля Владислава IV, а потім його спадкоємця… Отже, на цьому 

етапі у Війська Запорозького не було стимулів шукати протекції султана» [382, с. 

92].  

Висловлювання Б. Флорі про те, що в перші місяці Національно-визвольної 

війни в Б. Хмельницького не було ніяких планів щодо протекції султана, не мало 

історіографічної потреби, оскільки протилежного ніхто не стверджував. Потреба 

була іншого характеру – додатково підкріпити цим аргументом головну тезу 

дослідника. Полемізуючи з О. Пріцаком, В. Смолієм та В. Степанковим, Б. 

Флоря рішуче заперечує можливість укладення Б. Хмельницьким договору 

протекторату з Туреччиною і в 1651, і в 1653 рр. Головна концептуальна вісь, 

якої тримається автор, полягає в тому, що плани гетьмана щодо Туреччини 

обмежувалися ідеєю «дружніх відносин зі Стамбулом, що змогло б стати 

додатковою гарантією тривалого союзу між Військом Запорозьким і Кримом» 

[382, с. 94]. Саме з цією метою споряджалися до османської столиці посольські 

місії Ф. Джалалія (1648) та А. Ждановича (1650).  

Ініціативу всіх датованих 1650 р. спроб установити між Гетьманщиною та 

Османською імперією відносин протекторату дослідник віддає турецькій 
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стороні. З українського боку, «домагаючись військової допомоги від Османської 

імперії, Хмельницький водночас не поспішає з оформленням васальної 

залежності від цієї держави» [382, с. 95–97]. Імпліцитно з такою постановкою 

питання погоджуються і Л. Заборовський, [135, с. 208] і Т. Таїрова-Яковлєва 

[349, с. 94]. 

Показово, що аргументи, якими обґрунтовує свою тезу Б. Флоря, не містять 

ідеологічних кліше й витримані в суворо науковій площині: брак єдності з 

приводу ідеї турецького протекторату в середовищі козацтва, можливий опір 

Православної Церкви, вимоги султана щодо сплати данини. Такий набір, 

переводячи проблему на орбіту приземлених політичних обставин, не вписується 

в концепцію неуникненності українсько-московського поєднання, укотре 

демонструючи розбалансованість традиціоналістської візії ранньомодерної 

української історії. Ще більше заперечує цю концепцію наступна теза Б. Флорі: 

«Можна допустити, що, якби Османська імперія зважилася на істотні матеріальні 

жертви на користь козацтва, вона могла б розраховувати на відомий успіх у своїх 

спробах встановлення протекторату над українськими землями» [382, с. 95]. 

Проте порожня казна, а ще більшою мірою той факт, що сплата данини 

розцінювалася як найголовніша ознака залежності, унеможливлювали такий 

сценарій [382, с. 96].  

І Б. Флоря і Л. Заборовський відзначають, що Б. Хмельницькому вдалося 

впродовж другої половини 1648 – початку 1651 рр. досягти безперечних успіхів 

на турецькому напрямі. Гетьман зумів добитися від султана позитивної реакції 

на прохання про розпорядження кримському ханові з приводу участі останнього 

у військових кампаніях 1649 та 1651 рр. [135, с. 208, 212; 382, с.92–96]. Така 

оцінка зусиль Б. Хмельницького перегукується з думкою більшості польських та 

українських істориків.  

Б. Флоря заперечує тезу про встановлення протекторату в 1651 р., хоча 

султан навіть зняв вимогу щодо сплати Гетьманщиною данини [382, с. 96]. Л. 

Заборовський уникнув прямого судження [135, с. 208]. Натомість після поразки 

під Берестечком у нових військово-політичних умовах позиція Б. Хмельницького 
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зазнала принципових змін, бо «виникла гостра необхідність в османській 

підтримці, хоча б для того, щоб домогтися повернення кримської орди на поле 

бою» [382, с. 98]. Тому дослідники визнають, що гетьман негайно вислав посла 

до Стамбула, висловлюючи згоду на протекторат султана, а вже на початку 

вересня в Україну прибув Осман-чауш для фіналізації перемовин. Однак до 

логічного завершення справа не дійшла, оскільки Б. Хмельницькому вдалося 

укласти Білоцерківську угоду, і тому «зникла критична ситуація, що змушувала 

Хмельницького погоджуватися на вироблені в Стамбулі умови протекторату. В 

результаті допомога проти Венеції не була надіслана, велике посольство в 

Стамбул не було відправлене, і взагалі в контактах між обома сторонами настала 

нова пауза…» [382, с. 98]. 

Новий етап відносин і Б. Флоря, і Т. Таїрова-Яковлєва відносять до 1652–

1653 рр. Однак дослідники розходяться у визначенні  сутності цього етапу. Т. 

Таїрова-Яковлєва вважає, що Б. Хмельницький і далі тримався вироблених 

раніше стратегій: «Що стосується Порти, то Хмельницький продовжував 

просити там військову допомогу, але відмовився приймати протекторат» [349, с. 

94]. Б. Флоря вважав, що у зв’язку зі складними військово-політичними 

обставинами гетьман на рубежі 1652–1653 рр. виступив «з ініціативою 

встановлення османського протекторату над гетьманством» [382, с. 97–99]. 

Однак повернення Стамбула до умов 1650 р., свого часу відкинутих гетьманом, 

та ще й обтяжених новою вимогою передання під контроль османів Кам’янця-

Подільського, унеможливили позитивне вирішення питання. Зрештою, 

відносини протекторату так і не були встановлені. На неприйнятності цих умов 

для Б. Хмельницького як на головній причині, що торпедувала турецький 

протекторат, наголошував і К. Кочегаров [167, с. 38].  

В інтерпретації Б. Флорі та Л. Заборовського, який погодився з основними 

тезами свого колеги, найбільшу увагу приковує пояснення самого механізму 

розвитку ідеї турецького протекторату напередодні Переяслава 1654 р. 

Запропонований дослідниками варіант заперечує імпліцитність «возз’єднання 

України з Росією», а заодно й концепцію підданства мусульманським сусідам як 
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«найбільшого зла» для українського світу. Б. Флоря прямо переводить нібито 

неминучу московську зверхність у категорію політичної можливості, поруч із 

якою Б. Хмельницький розглядав і турецьку альтернативу: «… Османський 

протекторат над Україною розглядався як одне з можливих рішень проблеми, як 

свого роду запасний варіант на випадок, якщо російський уряд і цього разу не 

захоче відмовитися від своєї політики збереження миру з Річчю Посполитою» 

[382, с. 101]. А пропозиція Стамбула стосовно протекторату була відхилена не з 

якихось вищих міркувань, а через високу ціну, яку виставила турецька сторона, 

та протест православного духівництва [382, с. 99–101]. Про те, що «перехід під 

султанську владу розглядався українськими керівниками як цілком реальний», 

писав і Л. Заборовський [135, с. 212].  

На особливу увагу заслуговує також загальна оцінка Б. Флорею практичних 

результатів турецьких стратегій Б. Хмельницького. Головною заслугою гетьмана 

дослідник уважає уникнення турецького протекторату при отриманні певних 

військових та дипломатичних дивідендів [382, с. 104]. І в цьому судженні дуже 

добре віддзеркалена російська великодержавницька підкладка, у рамках якої 

турецька опція виглядає заздалегідь ворожою (як і будь-яка інша) і яка так 

відрізняє підходи до проблеми сучасної української та польської історіографій. 

На відміну від турецько-кримського напряму стратегії Б. Хмельницького 

стосовно дунайських князівств не стали об’єктом пильної уваги, хоча молдовська 

тематика дуже тісно пов’язана з кримською й турецькою. Якщо, скажімо, у 

польській історіографії політика та військові заходи Б. Хмельницького в Молдові 

активно досліджували й концептуалізували, то в Росії були зроблені лише 

схематичні мазки. Т. Таїрова-Яковлєва побіжно відзначила наявність у гетьмана 

династичного проекту, пов’язаного з Молдовою, та прагнення зміцнити своє 

становище в придунайських князівствах. А в 1653 р. Б. Хмельницький 

«недалекоглядно знову дав себе втягнути в молдовські справи» [349, с. 83–84, 

94]. У схожому стилі висловився Л. Заборовський, обмежившись коротким 

позначенням молдовських справ у відносини Чигирина з Османською імперією 
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та залишивши за дужками династичні й інші розрахунки Б. Хмельницького [135, 

с. 212–213]. 

*** 

Ключового значення для сучасного російського образу політичних 

концепцій Б. Хмельницького набула традиційна для російської історіографії 

інтерпретація Переяславської ради 1654 р. І це цілком закономірно з огляду на 

центральне місце проблематики в структурі російських пояснень як українсько-

російських стосунків, так і ранньомодерної української історії загалом. Для 

традиціоналістського табору головна вісь концептуалізації проходила по лінії, 

що переконаність, набута Б. Хмельницьким стосовно оптимальності зближення з 

Москвою, трансформується в практичну реалізацію добре закоріненої в 

українському суспільстві ідеї переходу під владу московського царя. 

Модернізатори ж розглядають Переяславську раду лише як тактичний крок 

гетьмана, зроблений не заради українсько-московського поєднання, а з думою 

про забезпечення сприятливих зовнішньополітичних передумов для зміцнення з 

таким трудом збудованої держави. А Т. Таїрова-Яковлєва надзвичайно чітко 

виводить Переяслав 1654 р. з військових потреб Б. Хмельницького у його 

затятому протистоянні з Річчю Посполитою за державність Гетьманщини. 

Підтвердженням істинності таких міркувань може слугувати наступна теза 

дослідниці, що в різних варіантах повторюється в кількох працях: «Укладаючи 

договір з Москвою, Б. Хмельницький хотів отримати військового союзника. У 

цьому була політична основа Переяславського договору 1654 р. Усе інше 

(обмеження зовнішньополітичної діяльності гетьмана, сплата податків, 

присутність воєводи в Києві) – було просто ціною, за яку Москва давала свою 

військову допомогу»[427, с. 149]. 

Хоча концепція традиціоналістів логічно продовжувала радянську теорію й 

супроводжувалася використанням поняття «возз’єднання»[195] та 

обґрунтуванням правомірності такого використання, але під впливом нової 

інтелектуальної ситуації були внесені зміни, які утверджували погляд на 

Переяслав 1654 р. як на політичний вибір Б. Хмельницького, а не як на 
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реалізацію ним іманентно безальтернативного курсу. Формування 

переяславсько-московської системи, пояснене як рівнодія різних політичних 

векторів, або, як писав Л. Заборовський, «оптимальний вибір із можливих» [133, 

с. 337]. Власне, це добре видно зі специфіки розглянутих вище інтерпретацій 

політичної програми гетьмана. Той факт, що в сучасних концепціях Б. 

Хмельницький поступово доходить до розуміння благотворності для 

Гетьманщини поєднання з Московією, а не починає війну проти Варшави з 

ясним переконанням щодо необхідності «возз’єднання», свідчить про 

вимушений дрейф традиціоналістів від ключової лінії радянської історіографії – 

теологізації «возз’єднання». Проблема спрямовується в площину вірогідності, 

що однозначно створює цілком нові історіографічні реалії. 

Традиціоналістський образ московської політики Б. Хмельницького на 

відрізку між відвідинами Чигирина посольством Г. Унковського й 

Переяславською радою наповнений сюжетами про постійні прохання гетьмана 

щодо українсько-московського зближення. Проте планку інтеграції 

встановлюють різну. У М. Рогожина та Г. Саніна Б. Хмельницький послідовно 

просив царя Олексія Михайловича про «високу царську руку». За твердженням 

дослідників, «возз’єднання Росії та України стало постійною темою 

гетьманських посольств (до Москви. – Ю. С.)» [249, с. 337].  К. Кочегаров  

дотримується аналогічної думки, хоча й наголошує, що зміцнення в 1650 р. 

позицій Б. Хмельницького на міжнародній арені знизило його інтерес до пошуку 

протекторату Росії [167, с. 29, 31]. На відміну від згаданих істориків, Л. 

Заборовський не такий категоричний і не прагне накинути на всі дипломатичні 

заходи Б. Хмельницького на московському напрямі «возз’єднавчі шати». 

Головним завданням гетьмана в 1649 р. попри те, що, згідно з Б. Флорею, М. 

Рогожиним та Г. Саніним, той уже доріс до ідеї «возз’єднання», Л. Заборовський 

уважає лише намір «спонукати Росію до активного втручання в 

східноєвропейський конфлікт» [135, с. 202]. Ужита Л. Заборовським формула 

хоча прямо й не заперечує наявність в арсеналі гетьмана прагнення інтегрувати 

Гетьманщину з Московією, але все-таки відсовує її на задній план. 
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Ще більше розбалансувала стрункість версії про неухильний рух Б. 

Хмельницького на зближення з Москвою інтерпретація Л. Заборовським 

московської політики Чигирина після Зборівської угоди. Дослідник констатує 

наростання в Україні незадоволення відмовою царя надати козакам збройну 

допомогу проти Речі Посполитої, яке охопило «не тільки старшинську верхівку, 

а й ширші кола козацтва» [135, с. 202]. Звернуто увагу на плани Кримського 

ханату організувати спільний татарсько-козацький похід на московські землі. 

Уперше в російській історіографії Л. Заборовський докладно зупиняється на 

підготовці цього походу, реакції Б. Хмельницького та його дипломатичних 

зусиллях. Роздуми дослідника перегукуються з раніше зробленими 

спостереженнями В. Брехуненка [61, с. 246–265], В. Смолія та В. Степанкова 

[288], руйнуючи в такий спосіб концепцію  безперервного накопичення 

позитивів в українсько-московських стосунках, єдиною істотною проблемою в 

яких традиційно проголошували виправдану обережність та нерішучість Москви 

щодо «возз’єднавчих» прохань Б. Хмельницького. Л. Заборовський не 

ухиляється від твердження про те, що Б. Хмельницький шантажував царя 

ймовірним походом на Дон, вимагав натиснути на Військо Донське, щоб те 

припинило здійснювати морські походи до кримських берегів і провокувати 

напругу в українсько-татарських стосунках. Слідом за Л. Заборовським про це 

писав і К. Кочегаров, наголошуючи на тому, що Б. Хмельницький не витиснув зі 

свого шантажу жодних політичних дивідендів у стосунках з Москвою [167, с. 

29–30]. 

Л. Заборовський також не оминув сюжету про підготовку Річчю 

Посполитою та Кримським ханатом війни з Московією за участю Війська 

Запорозького. Позицію українського гетьмана кваліфікують як дипломатично 

виважену: «Хмельницький, зберігаючи повну зовнішню лояльність до проекту, 

насправді намагався його торпедувати» [135, с. 204]. Реакція гетьмана 

визначалася тим, що «напад на донців, особливо з урахуванням їхнього давнього 

бойового співробітництва з козацтвом України, не відповідав інтересам 

гетьманату й не мав масової підтримки. Конфлікт із потенційним союзником, 
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Росією, був також небажаним, бо явно підсилював залежність чигиринських 

керівників від Криму й Речі Посполитої» [135, с. 205].  

Підхід Л. Заборовського до тлумачення мотивів, які рухали Б. 

Хмельницьким, м’якший, ніж у згаданих вище українських дослідників. 

Наприклад, В. Брехуненко відзначав, що «пряма чи опосердкована, як союзників, 

причетність до походу втягувала Україну в конфронтацію з Москвою й, 

безумовно, викликала адекватну військову й дипломатичну реакцію з боку 

Варшави. Виникала загроза польсько-московського зближення і навіть відкриття 

другого фронту. А це, по суті, означало крах усієї справи – втілення в життя вже 

викристалізуваної на той час ідеї розбудови в процесі визвольних змагань 

Української козацької держави в етнічних кордонах української людності» [61, с. 

246]. Але головне тут інше – була сприйнята оцінка, що головний рушій позиції 

Чигирина полягав лише в прагматичних мотивах ведення війни проти Речі 

Посполитої, а не був імпліцитною ідеєю особливих стосунків з Московською 

державою. 

Принциповим складником  традиціоналістської моделі є показ поразки 

Війська Запорозького в битві під Берестечком 1651 р. трагедією для Б. 

Хмельницького, яка загрожувала стати справжньою політичною катастрофою і 

від якої врятувала Гетьманщину Московська держава. Такий підхід дозволив 

розглядати події 1651 р. як переломний момент у настроях українського гетьмана 

та просовувати тезу про те, що під впливом нових реалій Б. Хмельницький 

остаточно зрозумів неминучість переходу під владу Москви, якщо бажав 

зберегти державу, бо «єдиним шансом врятувати національну державу було 

якнайскоріше вирішення  питання про підданство московському государю» [249, 

с. 337].  

У руслі цієї тези К. Кочегаров проаналізував розмови, які вели Б. 

Хмельницький та генеральний писар І. Виговський із московським посланцем Г. 

Богдановим улітку 1651 р. Їхня інтерпретація, базуючись на селективному 

ставленні до джерельної інформації, разюче відрізняється від підходів 

українських істориків. Свого часу І. Крип’якевич акцентував увагу на тому факті, 
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що І. Виговський заявив посланцеві, що Гетьманщина буде розвивати стосунки 

шляхом укладення договору з Москвою «на статтях» [178, с. 276]. І саме такий 

вислів був ключовим месиджем Б. Хмельницького. У сучасній українській 

історіографії із цим погодилися В. Степанков, В. Смолій, В. Брехуненко [63, с. 

293–295; 288, с. 350, 374]. Проте К. Кочегаров узагалі не помічає ані 

відповідного свідчення джерел, ані пояснень, наявних в історіографії (вони ніяк 

не прокоментовані). Натомість в основу власної версії кладе дипломатичну 

риторику І. Виговського та Б. Хмельницького про те, що цар, узявши під своє 

крило Військо Запорозьке, матиме змогу збирати в Україні податки та 

унеможливить польсько-кримсько-козацький союз, спрямований проти Московії, 

а українське населення присягне на вірність царю. На підставі цього дослідник 

робить висновок, що гетьман перейшов на позиції тісного поєднання з 

Московією, що «було більш прийнятним для російського уряду, бо виходило за 

рамки моделі формального визнання влади Росії, яку гетьман обстоював раніше, 

беручи до уваги статус Війська Донського» [167, с. 34–35]. А в 1652 р. попри 

перемогу під Батогом та одруження Тимоша в Молдові Б. Хмельницький уже 

усвідомив, що треба домовлятися з Росією уже на її умовах [167, с. 36]. 

Для порівняння, Т. Таїрова-Яковлєва, навпаки, відзначала, що реакція Б. 

Хмельницького на поразку під Берестечком виразно демонструє його вміння 

знаходити вихід у найскладніших ситуаціях, а тому гетьман не зациклився на 

Московії, а «відновив дипломатичну активність. Він контактував з росіянами, 

натякаючи на  можливість прийняття протекторату царя, і в ті ж дні писав до 

султана, просячи прискорити прийняття України під владу Османської імперії» 

[349, с. 90].    

Інтерпретація Т. Таїрової-Яковлєвої близька до створених у сучасній 

українській історіографії образів впливу Берестецької битви 1651 р. на політичні 

концепції й практики Б. Хмельницького. В. Смолій і В. Степанков хоча й назвали 

відповідний розділ своєї монографії про гетьмана «Берестецька катастрофа», 

однак зробили висновок, що Б. Хмельницький не впав духом. Навпаки, 

«сконцентрувавши всю свою волю, гетьман із притаманною йому енергією 
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взявся за організацію оборони України» [288, с. 349]. Також володар України не 

безоглядно кинувся за московською допомогою та царською зверхністю, як про 

це пишуть М. Рогожин та Г. Санін, а контактував із турками та «уперше чітко 

вказав: прийняття козацькою Україною царської протекції має відбутися на 

певних договірних умовах» [288, с. 350, 374].   

Перегукується позиція Т. Таїрової-Яковлєвої і з думкою польських 

дослідників Я. Качмарчика та М. Нагельського, які відзначили активізацію 

зовнішньополітичних зусиль Б. Хмельницького на різних напрямах: Московія, 

Туреччина, Кримський ханат [148, с. 211–213; 551, с. 240]. Єдина відмінність – і 

то важлива – полягала в тому, що Т. Таїрова-Яковлєва оминула питання, чи 

прагнув далі Б. Хмельницький незалежної України, тоді як і Я. Качмарчик, і М. 

Нагельський твердо акцентували увагу на незмінності після Берестечка 1651 р. та 

Білоцерківського миру 1651 р. курсу Б. Хмельницького. Але гетьман мав 

розробити інші стратегії. «Тепер він мусив шукати іншого шляху до 

незалежності України» – писав Я. Качмарчик [148, с. 233]. «Козацький вождь 

зробив висновки з наявної ситуації, шукаючи в сусідніх потугах підтримки своїх 

планів, які сягали появи незалежної України», – зауважував М. Нагельський [551, 

с. 240]. 

Отже, підходи традиціоналістського крила вибиваються із загальної 

тенденції оцінки наслідків Берестецької битви  та Білоцерківської угоди 1651 р., 

долучаючи до давньої лінії російської історіографії такі міркування: розглядати 

поразку Війська Запорозького як одну з реперних точок, що каталізували 

прагнення Б. Хмельницького до єдності з Росією. У зв’язку із цим політичні 

концепції гетьмана в період між Білоцерківською угодою 1652 р. та 

Переяславською радою 1654 р. постають в цілком інакших образах. Якщо в 

українській, польській історіографіях та в модернізаційному таборі російських 

істориків Б. Хмельницький шукає шляхів переломити ситуацію на свою користь, 

розглядає різні варіанти міжнародних комбінацій для унезалежнення 

Гетьманщини від Речі Посполитої, то для традиціоналістів він семимильними 

кроками прямує в бік підданства московському цареві, тиснучи на нього всіма 
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можливими засобами. А всі міжнародні контакти були підпорядковані цій меті. 

Фаталізація вибору на користь «возз’єднання» досягається шляхом словесного 

нагнітаннязаідеологізованих тверджень про турок і татар у дусі європо- та 

християнськоцентризму. Як і в радянські часи, уживається поняття «турецьке 

ярмо», «татарське ярмо» [249, с. 337], чим асоціюється будь-яка форма 

політичної залежності від  Туреччини чи Кримського ханату.  

Усе це призвело до того, що політичні практики українського гетьмана 

подають у традиціоналістському таборі досить спрощено, що дисонує із 

загальною тенденцією, адже і в Україні, і в Польщі простежується підвищена 

увага до військових та зовнішньополітичних акцій Чигирина з метою відтінити 

найближчий бекграунд Переяслава 1654 р. Скажімо, навіть заходи гетьмана на 

молдовському напрямі названі «спробами зміцнити  свій вплив у Молдавії» [135, 

с. 210]. Більше пощастило українсько-турецьким стосункам, і то, судячи із 

загальної тональності інтерпретації періоду, лише завдяки тому, що Б. 

Хмельницький шантажував Москву можливістю визнати турецький протекторат. 

Як тут не згадати, скажімо, конкуренцію бачень у польській історіографії, 

докладне дослідження Батозької чи Жванецької битв. Про династичні плани в 

Молдові серед російських історіографів прохоплюється лише Т. Таїрова-

Яковлєва, але й вона не робить їх об’єктом спеціальних концептуалізацій [349, с. 

83–84]. 

Проте важлива новація в позиціях традиціоналістів порівняно з радянськими 

інтерпретаціями полягає в набагато прагматичнішому описові реакції Москви на 

українські події та на заходи Б. Хмельницького. Л. Заборовський прямо визнає 

безпідставною ключову тезу радянської історіографії про те, що після Земського 

собору 1651 р. московські правителі твердо стали на шлях включення України до 

складу Московської держави. Дослідник визнав: «Для них подібне рішення не 

було тоді бажаним ні політично (зокрема, через нестабільність відносин із 

Кримським ханатом), ні з військового погляду» [137, с. 238]. Отже, Москва 

керувалася не іманентним та ірраціональним потягом до «возз’єднання», як то 

мало б бути, а суто прагматичними політичними міркуваннями, які випливали з 
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інтересів зовнішньої політики. Визнання цього факту розмивало 

великодержавницьку візію неуникненності українсько-московського поєднання, 

переводячи його в площину рівнодії різних чинників. 

В основу сучасного традиціоналістського бачення проблеми покладено 

концепцію посередництва Московії в українсько-польському протистоянні. 

Інакше кажучи, позицію Москви в 1651–1653 рр. кваліфікують як типологічно 

подібну до стратегій, яких цар Олексій Михайлович дотримувався в 1649–1650 

рр. Таку думку репрезентують усі традиціоналісти, які висловилися з цього 

приводу. Л. Заборовський пише про «настирливі спроби царської влади 

виступити посередниками між Річчю Посполитою і гетьманатом для досягнення 

миру» [137, с. 238]. М. Рогожин та Г. Санін обтічно зауважують, що «вибір, який 

належало зробити, був надзвичайно відповідальним… Схильний захистити 

православну Україну, цар, проте, не ризикував ухвалювати самостійно рішення 

такого масштабу» [249, с. 337]. 

Щобільше, проаналізувавши діяльність посольства Б. Рєпніна-Оболенського, 

який відвідав Річ Посполиту в травні–серпні 1653 р., Л. Заборовський дійшов 

умотивованого висновку, що програма місії була розрахована на пролонгацію 

виконання Московією функції посередника в українсько-польських стосунках. 

Тобто, по суті, Москва обстоювала ті самі позиції, які опрацювала ще в 1648 р. 

Нижня межа допустимих поступок польській стороні, щоб тільки не розірвати 

мирних стосунків, перебувала на рівні лише гарантування Варшавою релігійної 

програми Зборівської угоди. А отже, насправді Москва ще влітку 1653 р. була 

орієнтована не йти на прийняття України під свою протекцію і всіляко 

відтягувала остаточне рішення, що вибиває ґрунт з-під концепції обопільного 

прагнення до «возз’єднання». Головне завдання Москви полягало не в 

«порятунку» України, а в тому, щоб не допустити нової московсько-

річпосполитської війни, неминучої у разі формалізації царської зверхності над Б. 

Хмельницьким.   

Л. Заборовський відзначав, що Б. Рєпнін-Оболенський, зрештою, досить 

швидко зійшов на межу поступок, чим дуже виразно відтінив справжні інтенції 
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Москви: «Якщо король та сенатори погодяться на договір про віру згідно зі 

Зборівською постановою, посли відразу зроблять запит Б. М. Хмельницькому 

про умови, які він висуває з інших тем… Це був той рубіж, до якого царський 

уряд був готовий тоді піти назустріч Речі Посполитій з метою запобігти 

загальному конфліктові» [137, с. 238]. І тільки тверда й непоступлива позиція 

останньої, небажання Варшави йти на будь-які компроміси не залишали 

Московії іншого вибору, як взяти Україну під своє крило, бо Б. Хмельницький 

паралельно шахував Кремль імовірністю швидкого переходу Гетьманщини під 

протекторат турецького султана. 

В історіографії вже відзначали, що польські історики П. Кролль, Т. 

Цесельський, а також українські дослідники В. Степанков та В. Смолій уважали, 

що останньою краплею, яка схилила Б. Хмельницького визнати зверхність 

московського царя, стали незадовільні політичні результати Жванецької кампанії 

1653 р. [195, с. 91–92]. Дух та буква Кам’янецького договору 1653 р. та вкрай 

образливий для української сторони спосіб його укладання остаточно схилили Б. 

Хмельницького до прийняття московської протекції. Російські ж історики-

традиціоналісти не надають такої уваги наслідкам Жванецької кампанії 1653 р. 

Навіть Л. Заборовський, який спеціально аналізував вплив кримського чинника 

на ухвалення в Москві рішення щодо Гетьманщини в 1653 р., лише побіжно 

згадав Кам’янецький договір [135, с. 213]. Б. Флоря, розглядаючи проблему 

протекторату Османської імперії над Гетьманщиною та аналізуючи вплив 

загрози такого розвитку події на геополітичні інтереси Московії, обійшов договір 

мовчанкою [382, с. 102–103].  

Натомість Т. Таїрова-Яковлєва, оцінюючи наслідки Жванецької кампанії, 

висловила міркування, суголосні тим, які домінують у сучасній українській та 

польській історіографіях. На її думку, після укладення поляками й татарами 

Кам’янецької угоди «Хмельницькому нічого не залишалося, як віддати наказ 

війську повернутися на територію Українського гетьманства. Був потрібний 

новий сильний союзник. Єдиним реальним варіантом на той момент була тільки 

Московська держава [349, с. 96]. Пізніше дослідниця повністю погодилася з В. 
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Степанковим та В. Смолієм, що саме катастрофічність військової ситуації, яка 

проявилася в дуже високій вірогідності спільних дій Речі Посполитої й 

Кримського ханату проти Гетьманщини в умовах післяжванецьких реалій 

остаточно підштовхнула українського гетьмана до поєднання з Москвою: 

«Найновіше дослідження військово-політичних подій кінця 1653 р. переконливо 

показує, що Б. Хмельницький приймає остаточне рішення про приєднання до 

Росії винятково через катастрофічну військову ситуацію» [352, с. 80].  

Повністю солідаризувався з петербурзькою дослідницею С. Фаїзов: «У 

найтяжчій морально-політичній ситуації осені 1653 р. гетьман та його найближче 

оточення мусили вибирати між пропонованою їм Іслам-Гіреєм та Яном 

Казимиром автономією трьох воєводств (з ризиком розплати за п’ять років 

смути) і продовженням війни за неявно виражену автономію усієї України в 

складі Росії (з гарантованою безпекою та збереженням значної частини владних 

прерогатив)» [364, с. 6]. Також і для О. Баранової лише «найтяжча військово-

політична ситуація» та усвідомлення, що «подальше існування в складі Речі 

Посполитої неможливе» схилили Б. Хмельницького до Переяслава 1654 р. [49, с. 

7]. 

Уникнення в традиціоналістському таборі концептуалізації питання про 

вплив зазначених подій на фіналізацію українсько-московського зближення не 

випадкове. У світлі вже розглянутих інтерпретацій воно постає цілком 

закономірним і віддзеркалює прагнення подати Переяславську раду 1654 р. як 

прояв глибокої історичної закономірності, яка випливає з непереборного потягу 

українців та росіян до поєднання під спільним державним дахом. Урахування ж 

наслідків Жванецької кампанії та укладення Кам’янецького договору додатково 

підштовхує виводити Переяслав 1654 р. з комбінації зовнішньополітичних 

обставин. І це ще більше розмиває головну версію і так девальвовану  

вимушеним визнанням низки чинників. Але коли той факт, що Московія навіть у 

1653 р. всіляко затягувала прийняття остаточного рішення, просто не можна було 

обійти, як і сенс посольської місії Б. Рєпніна-Оболенського, то Кам’янецький 

договір підходив для акуратного відсовування його на контекстуальний маргінес.     
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На противагу українським та польським історикам російські традиціоналісти 

віддавали перевагу актуалізації двох чинників: відхилення польською стороною 

в серпні 1653 р. посередницьких пропозицій Московії та висока вірогідність 

установлення над Україною зверхності Османської імперії. «Посередницькі 

пропозиції, узгоджені з Б. М. Хмельницьким, дозволяли врегулювати 

суперечності в трикутнику Варшава – Чигирин – Москва. Тільки після 

відхилення їх польською стороною в серпні, що, зі свого боку, було зумовлено 

бажаннями розв’язати проблему за допомогою сили, втручання Росії в конфлікт 

стало неминучим», – писав, наприклад, Л. Заборовський [135, с. 208–209].  

Але саме «руку Стамбула» розглядають як головний подразник. У такій 

версії насправді немає нічого нового. Вона й раніше була активно обговорювана 

(і не тільки в російській історіографії), сьогодні також наявна в польському й в 

українському дискурсах. Тільки в ньому вона постає органічним складником 

концепцій, базованих на запереченні фаталізації українсько-московського 

поєднання, а в схемі традиціоналістів радикально суперечить образу Б. 

Хмельницького як палкого поборника «возз’єднання України з Росією» та ідеї 

неуникненності останнього.  

 Як уважав Л. Заборовський, «матеріали посольства Б. А. Рєпніна 

дозволяють визначити одну з найголовніших причин, які підштовхували 

московський двір поспішити з прийняттям пропозиції гетьманату: явні 

побоювання, що в разі відмови козаки перейдуть під владу султана чи хана». І 

далі – «для нейтралізації таких небажаних тенденцій у політиці Б. 

Хмельницького царські дипломати вживали у взаєминах із ним поспішливі 

кроки» [135, с. 210, 212]. Не менш промовисто писав Б. Флоря: «Саме звістка про 

те, що в Україну прибув «повноважний посол» султана, щоб прийняти присягу 

від гетьмана і полковників, спонукала Олексія Михайловича 22 червня 1653 р., 

ще до прийняття остаточних рішень Земського собору, повідомити Богданові 

Хмельницькому, що він приймає Військо Запорозьке під свою «високу руку» і 

вишле в Україну свої війська. Аргумент, що Військо Запорозьке не можна 

«відпустити в підданство турецькому султану чи кримському хану» посів своє 
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важливе місце й у рішеннях Земського собору 1653 р. [382, с. 102]. М. Рогожин 

та Г. Санін відзначали як найважливіший факт, що «і посли гетьмана в Москві, і 

сам Хмельницький в Чигирині ставили питання гостро: якщо Москва не прийме 

Україну під государеву руку, «і ми будемо слуги і холопи турецькому царю» 

[249, с. 337].  

Про те, що турецький чинник відіграв роль каталізатора ухвалення в Москві 

рішення, писала й Т. Таїрова-Яковлєва: «Тільки восени 1653 року, коли виникла 

реальна можливість прийняття Хмельницьким турецького підданства, Олексій 

Михайлович під тиском Никона змінив позицію» [349, с. 97]. Ще один 

представник модернізаційного крила С. Лобачов, згадуючи, слідом за Б. Флорею, 

про рішення царя від 22 червня 1653 р., уважав, що до рішучості Олексія 

Михайловича підштовхнули новини про перебування в таборі Б. Хмельницького 

турецьких послів із настирливими пропозиціями протекторату султана [189, с. 

136].  

Крім того, Т. Таїрова-Яковлєва єдина з-поміж російських істориків зачепила 

питання про поведінку Б. Хмельницького напередодні Переяславської ради 1654 

р. Насправді вперше в історіографії вона звернула увагу на той факт, наскільки 

затягнулася місія В. Бутурліна, перед тим як відбулася рада. Причина вбачається 

в зволіканні справи Б. Хмельницьким, «але тільки 7 січня 1654 року (н. с.) через 

півтора місяці, коли стало відомо про польсько-татарський сепаратний договір, 

Богдан вернувся в Чигирин, а звідти виїхав до Переяслава» [349, с. 97]. Отже, Т. 

Таїрова-Яковлєва долучилася до дискурсу, який ведеться в українській та 

польській історіографіях з приводу сигналів, які посилав Б. Хмельницьким своїм 

ставленням до організації Переяславської ради. Думки дослідниці лежать у руслі 

спостережень Т. Чухліба [400, с. 764–774] й П. Кролля [506, с. 41] щодо 

символізму деяких кроків українського гетьмана до і після Переяславської ради 

1654 р. Ці кроки в рамках ранньомодерних уявлень сигналізували про те, що Б. 

Хмельницький розглядав рішення ради, а потім і Березневі статті лише 

інструментально й не мислив категоріями «вікопомності» угоди.   
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Важливою є згадка Т. Таїрової-Яковлєвої про передпереяславський тиск на 

царя Олексія Михайловича з боку незадовго перед тим висвяченого патріарха 

Никона. Це стало результатом впливу новітньої концепції С. Лобачова, 

представленій у монографії «Патріарх Никон» (пізніше дослідниця прямо 

висловилася з приводу свого сприйняття зазначеної концепції») [352, с. 24–26]. 

С. Лобачов значно модифікував попередню домінантну в усіх історіографіях 

традицію, згідно з якою ідея захисту українського православ’я та православної 

солідарності з русинами, пригнобленими католиками та уніатами, була могутнім 

підштовхувачем Москви до зближення з Гетьманщиною і прийняття її під 

царську протекцію. Аналізуючи діяльність Никона та його інтелектуальний світ, 

дослідник дійшов висновку, що саме напучування Никона мали вирішальне 

значення на рішення Олексія Михайловича. Водночас позиція самого патріарха 

сформувалася під потужним впливом Б. Хмельницького. Якраз простеження 

зв’язків Б. Хмельницького з патріархом Никоном, точніше ідейного супроводу 

цих зв’язків, й уможливлювало з’ясування нових граней політичних стратегій 

українського гетьмана стосовно Московії, ставши цілком очевидним внеском 

модернізаційної хвилі в історіографію. 

Як обґрунтовано показав дослідник, «Хмельницький постійно звертався до 

Никона, намагаючись розіграти релігійну карту, що свідчить про його 

обізнаність зі станом справ при московському дворі і тим, які сили могли 

реально вплинути на царя Олексія Михайловича [189, с. 137]. При цьому 

гетьман, як і східні патріархи, навіювали  царю та Никону ідею вселенськості 

(захисту всіх православних світу), згідно з якою «російський цар повинен був 

зайняти трон Костянтина Великого, а патріарх московський стати вселенським 

патріархом» [189, с. 140]. Саме ідея вселенськості, а не вужче завдання – захист 

православних українців – стала рушійною силою для царя. Із часом під впливом 

агітацій Никона, спровокованих, зокрема, і змістом послань Б. Хмельницького, 

він мислив себе визволителем усіх християн, а не лише одних українців [189, с. 

139].  
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Подібна інтерпретація політичних стратегій Москви стосовно України не 

тільки додає важливі штрихи до образу Б. Хмельницького. Вона, як слушно 

відзначав В. Маслак,  «вибиває з-під ніг традиціоналістів потужний аргумент 

православної солідарності… дослідник показав, що навіть у релігійній сфері 

Москва керувалася не мотивами особливої релігійної спорідненості з русинами 

Речі Посполитої, як та тому наголошувалося в традиціоналістському таборі, а 

глобалістськими ідеями» [195, с. 224]. 

С. Лобачов став автором ще однієї важливої новинки. Після довгої перерви 

він акцентував увагу на розбіжностях у міркуваннях московської еліти щодо 

України. Більшість світських радників царя під впливом недавньої поразки 

Московії в Смоленській війні 1632–1634 рр. не хотіла нового збройного 

протистояння з Річчю Посполитою. І тільки Никон активно навіював Олексію 

Михайловичу ідею війни під гаслами панславізму [189, с. 132–142]. На цьому тлі 

дипломатичний хист Б. Хмельницького, який правильно розібрався в настроях 

при царському дворі й зумів діяти в правильному напрямі, постає особливо 

рельєфно.  

*** 

На відміну від української історіографії і водночас подібно до польських 

істориків російські дослідники з традиціоналістського табору ігнорують аналіз 

поведінки Б. Хмельницького на самій Переяславській раді 1654 р. та відразу 

після неї (стосовно її рішень) і не вдаються до інтерпретації символізму 

політичних кроків гетьмана. Не було висловлено й ставлення до досліджень С. 

Плохія й Т. Чухліба. Насправді в обігові перебувають лише шаблонні сюжети 

про реакцію гетьмана на відмову В. Бутурліна присягати цареві та про зусилля 

гетьмана  (невдовзі після ради) з примусу до присяги  вищого православного 

духівництва на чолі з митрополитом Сильвестром Косовим. Натомість у 

модернізаторському таборі ці дослідження було імплементовано і при цьому 

зроблено низку дуже плідних спостережень, які істотно збагачують розуміння 

логіки ставлення Б. Хмельницького до Переяслава 1654 р., а для російської 
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історіографії  формують якісно новий образ, значно відмінний від традиційних 

великодержавницьких уявлень. 

Т. Таїрова-Яковлєва розвинула тезу Т. Чухліба про те, що рішення 

Переяславської ради 1654 р. та Березневі статті так і не були ратифіковані в 

Гетьманщині відповідно до політичних традицій Війська Запорозького. 

Дослідниця влучно підмітила, що «Хмельницький навіть не видає універсалу, 

який повідомляв би «народ» про «прийняття під високу руку» і зауважує: «Для 

порівняння: він видає універсал, який повідомляє про спільний похід з князем 

Ракочі 31 грудня 1656 р. с. с.)» [352, с. 79]. Крім того, Т. Таїрова-Яковлєва, 

слідом за С. Плохієм, спеціально зупинилася на проблемі непорозумінь, які 

виникли на Переяславській раді 1654 р. та відразу після неї з приводу 

тлумачення духу й букви угоди. Висновок дослідниці був цілком суголосний 

основній концептуальній лінії сучасної української історіографії: «Крім того, що 

гетьман не вважав за потрібне повідомляти навіть козацтву про факт приєднання 

та про його умови є й інші підстави сумніватися, що Б. Хмельницький та його 

найближче оточення розглядали події в Переяславі як щось, що повинно 

визначити все їхнє подальше життя» [352, с. 80].  

Одним із найголовніших доказів уважають той факт, що гетьман так і не 

підготував до ради тексту договірних статей, хоча мав для цього достатньо часу, 

затягуючи офіційну зустріч з В. Бутурліним. На тлі всіх попередніх і майбутніх 

практик Війська Запорозького в стосунках з Варшавою, Кримським ханатом та 

Швецією, небажання Б. Хмельницького щось підписувати в Переяславі, згідно з 

Т. Таїровою-Яковлєвою, може бути пояснене лише тим, що гетьман не мислив 

категоріями вічності угоди з Московією. Щобільше, доводячи на конкретних 

прикладах, що «українська еліта, приєднуючись до Московської держави, 

дотримувалася моделі стосунків з Річчю Посполитою», для яких були характерні 

короткотермінові угоди, дослідниця ставить питання принципово: «Чи могло 

бути в української сторони уявлення, що переяславська присяга – це серйозно і 

назавжди?» [352, с. 42]. І відповідь дається однозначно негативна [352, с. 80].  
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 Таке тлумачення радикально розходиться з російською історіографічною 

традицією, у якій відсутність у Переяславі підписаної угоди розцінювало як 

свідчення того, що Б. Хмельницький і Військо Запорозьке приєднувалися на 

віки, а тому не могли виставляти якісь умови. Ще Г. Карпов писав, що 

«Переяславська рада була справою не одних козаків, але й усього народу. Чи 

потрібно було народу на цій раді читати які-небудь права й пропонувати які-

небудь умови Великій Росії? Малоросія тільки одного могла бажати, щоб її не 

видавали Польщі» [145, с. 18]. Нині в такому стилі ніхто вже не говорить: у 

традиціоналістському таборі вважають за потрібне уникати предметної розмови з 

приводу проблеми договірності власне Переяславської ради 1654 р. Лише В. 

Заборовський зауважив про те, що Б. Хмельницький не досяг на раді бажаних 

запевнень від В. Бутурліна, що цар підтвердить необхідні права і привілеї [133, с. 

44]. 

Розглянута вище теза Т. Таїрової-Яковлєвої про те, що традиція політичних 

домовленостей Війська Запорозького з Річчю Посполитої мала визначальне 

значення для вироблення Б. Хмельницьким підходів до домовленостей із 

Московією, узгоджувалася з її розглядом під одним дахом українсько-польських 

та українсько-московських договорів крізь призму балансування Чигирина між 

двома потугами заради збереження Гетьманщини. Водночас це дозволило 

проінтерпретувати ставлення гетьмана та його оточення до Березневих статей як 

до договору незалежно від формуляра самого документа. «Тлумачення «статей з 

московським царем, – писала Т. Таїрова-Яковлєва, – саме як договорів з боку 

козацької еліти було цілком природне. І Б. Хмельницький, і його спадкоємці 

опиралися на традицію договорів з Річчю Посполитою [352, с. 34]. При цьому 

старшина «прагнула добитися від царя конкретних «статей», які б її 

влаштовували, за аналогією зі «статтями», які затверджувалися польськими 

королями…» [352, с. 34]. Тому еліта Гетьманщини завжди апелювала до 

«статей» як до юридичної основи стосунків із Московією. 

Ще один дуже важливий штрих Т. Таїрової-Яковлєвої полягає в тому, що 

2017 р. вона чітко артикулювала правову можливість для Б. Хмельницького 
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вийти з договору, що знову ж таки різко дисонувало з традиціоналістськими 

підходами. По-перше, козацька старшина, чия політична культура сформувалася 

в рамках Речі Посполитої за європейським зразком, не сумнівалася в тому, що це 

належить до невід’ємного права контрагентів і набуває сили за певних обставин: 

«Політична еліта Українського гетьманства серйозно вважала, що невиконання 

договору з боку суверена (короля, царя) звільняло її від присяги» [352, с. 35]. По-

друге, дослідниця показала, що сама Москва дала Б. Хмельницькому зручний 

юридичний привід, коли обґрунтовувала в рішенні Земського собору 1653 р. 

можливість для гетьмана і всього Війська Запорозького легітимно вийти з-під 

влади короля Речі Посполитої. Аргумент було віднайдено в тому, що Ян 

Казимир порушив присягу, що робило гетьмана вільним від виконання 

договірних обов’язків. «Однак, як не парадоксально, – підсумовувала Т. Таїров-

Яковлєва, – цар сам створив прецедент, підвівши юридичну базу під «звільнення 

від присяги» польському королю Б. Хмельницького та всього населення 

України» [352, с. 36]. 

Таке потрактування цього питання відкривало нову сторінку в інтерпретації 

Переяславської ради 1654 р. та Березневих статей, створюючи додаткові 

можливості для опрацювання образу Б. Хмельницького як політика. 

Традиціоналістська версія аналізу й зазначеного образу, й українсько-

московських взаємин ранньомодерної доби несподівано отримала дуже чутливий 

виклик. Не буде великим перебільшенням сказати, що це був найпотужніший 

удар по концепції безумовного підданства Б. Хмельницького та Війська 

Запорозького московському цареві як основі інтерпретацій у 

традиціоналістському таборі.    

*** 

До найбільш незручних тем російської історіографії здавна належала також 

інтерпретація політичних стратегій Б. Хмельницького 1654–1657 рр. 

Післяпереяславські військові, політичні та дипломатичні кроки гетьмана погано 

вписувалися в канву концепції усвідомленого приєднання / возз’єднання та 

образу гетьмана як послідовного поборника злитості українського та російського 
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соціумів. Натомість вони давали значну поживу для заперечення російської 

великодержавницької візії, ще більшу, ніж практики Б. Хмельницького в 1648–

1653 р., адже припадали на добу втілення в життя нібито добре виношеної й 

формалізованої в рішеннях Переяслава 1654 р. та в Березневих статтях ідеї. Не 

стала винятком і сучасна доба. Інтерпретуючи проблему, представники 

традиціоналістського крила не могли не відчувати дискомфорту, тоді як виклики 

для модернізаційного табору також були чималими.   

І варто зазначити, що російські історики зуміли знайти концептуальне 

підґрунтя, яке, з одного боку, відповідало сучасним науковим реаліям, а з іншого 

– дозволяло адаптувати нові узагальнення до своїх візій попереднього періоду 

життєдіяльності українського гетьмана. До того ж традиціоналісти обходилися 

тут порівняно невеликими втратами для свого великодержавницького пояснення.  

Отже, відправним пунктом для інтерпретації післяпереяславських 

політичних концепцій Б. Хмельницького і для традиціоналістів, і для 

модернізаторів стала констатація вже добре обговореного в історіографії того 

факту, що між українським та московським суспільствами, які опинилися під 

одним дахом московського царя, існували фундаментальні відмінності. 

Гетьманщина та Московія підійшли до середини XVII ст. на різних орбітах: 

устроєвій, ментальній, із дисонансом у політичній культурі тощо. Хронологічно 

першим однозначно висловився з цього приводу Б. Флоря: «У найближчі 

десятиліття після Переяславської ради уявлення про єдність східних слов’ян 

мусило бути піддане суворому випробовуванню в умовах контактів у кордонах 

однієї держави представників двох східнослов’янських суспільств, дуже 

відмінних за своєю соціальною структурою, які мали до середини XVII ст. різні 

культурно-історичні традиції, що склалися за попередні століття роздільного 

існування» [377, с. 29]. У подальшому подібні голоси звучали з 

традиціоналістського табору неодноразово [39, с. 298]. Т. Таїрова-Яковлєва 

також відштовхувалася від схожих уявлень: «Українське гетьманство за своїм 

соціальним та політичним устроєм було чужим Російській державі з її жорсткою 

централізацією та бюрократичною системою» [349, с 97]; «… Об’єднання двох 
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сторін, опертих на цілком відмінні соціально-економічні моделі суспільства, не 

могло не відбуватися без конфліктів» [352, с. 45]. В унісон їй писав А. Евлахов: 

«В одній державі виявилися поєднаними еліти, відмінні за політичною 

культурою, менталітетом, уявленнями» [119, с. 84].  

Визнавши такий стан речей, російські дослідники отримали універсальний 

інструмент для пояснення розбіжностей і суперечностей, які виникали чи то на 

шляху імплементації «возз’єднання» (як для традиціоналістів), чи то для 

вибудовування стосунків між двома державами (для модернізаторів). Був істотно 

послаблений потужний тиск великодержавницької форми, такий обтяжливий для 

втискування новітніх напрацювань в її прокрустове ложе. Розчищалася 

інтелектуальна дорога для констатації найрізноманітніших розбіжностей у 

політичних стратегіях Б. Хмельницького та московської еліти. Не дивно, що на 

цьому ґрунті погляди обох таборів на  відмінності військово-політичних 

інтересів Б. Хмельницького та московського царя зблизилися (хоча й не стали 

тотожними) й перегукувалися з інтерпретаціями українських та польських 

дослідників. Історіографічного консенсусу було досягнуто на засадах визнання 

наявності вагомих суперечностей між інтенціями Чигирина та московськими 

планами стосовно Гетьманщини, унаслідок яких подальші реалії 

характеризувалися постійними конфліктами інтересів. 

Т. Таїрова-Яковлєва відзначала наявність фундаментальних розбіжностей 

між Гетьманщиною та Москвою, бо вони «ставили перед собою відмінні 

завдання» [427, с. 149]. «Домовляючись у Переяславі, – зазначала дослідниця, –  

кожна зі сторін переслідувала різні цілі і дивилася на договір цілком по-різному. 

Для Хмельницького це був розумний вихід із конкретної критичної ситуації. До 

його подальших планів входило розширення кордонів Українського гетьманства 

та зміцнення його положення… Москва ж, навпаки, упродовж п’яти років 

оцінювала вигоди прийняття під свій патронат бунтівливого гетьмана. Для неї 

найважливішим поставало поширення своєї влади на Білорусію. Україна для неї 

хоча й була ласим шматком, але залишалася лише інструментом для досягнення 

інших цілей» [349, с. 99].  
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Про те, що Б. Хмельницький розглядав переяславсько-московську систему 

як політичний маневр, зазначалося в «Нарисах історії Росії»: «Надалі ж 

планувалося діяти відповідно до ситуації, орієнтуючись на кілька варіантів 

розвитку: від незалежності до сюзеренітету чи протекції». І такі хитання явно не 

відповідали інтересам Москви. І. Андреєв також зауважував, що гетьман «був 

готовий відмовитися від підданства, торгуючись то з Москвою, то з Варшавою» 

[230, с. 373]. Суперечності на ґрунті несприйняття Б. Хмельницьким 

московського курсу на розмивання самодостатності Гетьманщини відзначав Л. 

Заборовський [133, с. 48].  Опосередковано долучився до питання також Г. 

Санін, хоча й не висловився прямо. А проте, стверджуючи, що ідеалом для 

Хмельницького було збереження української державності в конфедерації з 

Росією [255. с. 65], дослідник попри увесь москвоцентричний пафос все одно 

наштовхує на висновок про існування суперечностей між цим переконанням 

гетьмана і реальним курсом Москви на обмеження самодостатності 

Гетьманщини.   

Близькими є й позиції більшості традиціоналістів та модернізаторів і з 

приводу реального обсягу влади Б. Хмельницького та ступеня самодостатності 

Гетьманщини. Спільним знаменником для всіх, крім Б. Флорі, є визнання 

високого рівня суверенітету української держави за Березневими статтями, а 

також повноти влади Б. Хмельницького. І в цьому позиція російських істориків 

перегукується з інтерпретаціями, які домінують в українській історіографії, та 

відрізняється від польських версій, де переважають песимістичні настанови й 

утворення переяславсько-московської системи тлумачиться як крах 

незалежницьких планів Б. Хмельницького.   

Т. Таїрова-Яковлєва відзначала, що «Україна отримала широку автономію – 

вона не тільки зберегла незалежність у вирішенні внутрішніх питань, але й 

отримала офіційне право на зовнішньополітичні зв’язки» [349, с. 98]. На її думку, 

«васалітет (Гетьманщини. – Ю. С.) був значною мірою умовним, умовнішим, 

ніж, скажімо, васальна залежність Молдавії від турецького султана» [427, с. 56]. 

Міру залежності Б. Хмельницького від Москви дослідниця визначає на дуже 
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низькому рівні: «Єдиним реальним проявом залежності від Москви стала поява в 

Києві російських воєвод. Але в період гетьманства Хмельницького їхнє значення 

не було великим» [349, с. 98]. Вибудувавши таку конфігурацію українсько-

російських стосунків, дослідниця дійшла висновку, що найбільший обсяг 

незалежності Гетьманщини юридично був закріплений у Березневих статтях та 

первісному тексті Гадяцької угоди, підписаної 8 вересня 1658 р. [422, с. 56].    

О. Баранова писала про фактичну незалежність Гетьманщини в 1654–1657 

рр.: «Українське керівництво цілком ігнорувало норму договору, яка 

встановлювала обмеження іноземних зносин… Численні спроби Москви 

привести відносини сторін у відповідність з договірними обов’язками 

залишалися марними» [49, с. 6]. 

У традиціоналістському таборі панують типологічно схожі думки. Як і 

модернізатори, традиціоналісти розрізняють статус, який зумів обстояти Б. 

Хмельницький в юридичній площині – згідно з Березневими статтями й окремо 

справжній стан справ. Л. Заборовський прямо закликає сповідувати такий підхід: 

«Гадається також, що під час дослідження московських текстів (Березневих 

статей) потрібен не тільки збалансований, але й дещо відокремлений підхід. 

Одне питання – загальні положення, розраховані на більш віддалену 

перспективу: вони укладаються в рамки уявлень, висловлених Б. М. 

Хмельницьким у промові 18 січня 1654 р. Зовсім інше –  реальне становище 

України в останні роки його життя» [133, с. 47–48].  

В обох випадках більшість представників традиціоналістського крила визнає 

дуже високий рівень суверенітету Гетьманщини, уживаючи поняття 

«самостійність України», «незалежність України» тощо. І це один із небагатьох 

випадків, коли підставові дослідження цілком вписуються в затребувані 

традиціоналістами пояснення: констатація факту збереження Б. Хмельницьким 

повноти влади слугує наочним віддзеркаленням фундаментальної 

великодержавницької тези про оптимальність московського вибору гетьмана для 

його дітища.  
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Для Л. Заборовського «гетьманат був практично, з деякими винятками, 

незалежним, зокрема його керівники вели самостійну зовнішню політику» [133, 

с. 48]. Крім того, дослідник  – і це дуже важливий штрих у палітрі образу Б. 

Хмельницького – пов’язує високий рівень незалежності Гетьманщини з тим 

великим впливом, яким користувався гетьман не тільки в Україні, а й за її 

межами: «Безперечно, статус України немалою мірою визначався тим особистим 

визнанням та авторитетом, якими користувався Б. М. Хмельницький і в народу, і 

в Москві» [133, с. 48].  

В унісон Г. Санін зауважує, що в міжнародно-правовому полі «за 

Березневими статями Україна, звичайно ж, визнавала верховну владу царя, але 

при цьому зберегла майже всі права самостійної держави» [264, с. 125]. У 

реальному житті обмеження, які випливали з Березневих статей, не діяли, 

зокрема «податки з України в московську скарбницю фактично не поступали та 

йшли на місцеві потреби» [255, с. 62]. К. Кочегаров та Є. Ричаловський пишуть, 

що «Хмельницький зберіг за собою значну зовнішню і майже повну внутрішню 

самостійність, а введення в дію багатьох зобов’язань, прийнятих сторонами в 

березневих статтях, та інших пропозицій царського уряду було відкладене на 

період після  завершення  військових дій» [168, с. 43]. Навіть І. Бабулін, який з 

дуже гострих великодержавницьких позицій пише про російсько-українську 

війну 1658–1659 рр., не залишаючи І. Виговському жодних шансів на розуміння 

його позиції, пише, що «за Богдана Хмельницького ступінь автономії 

Гетьманщини був максимальним і що «Україна фактично ще не стала частиною 

території Російської держави» [48, с. 23].  

Відмінного від загальної думки погляду на рівень суверенітету Б. 

Хмельницького після Переяслава 1654 р. дотримуються лише Б. Флоря та Я. 

Лазарев, на що звернув увагу В. Маслак [195, с. 106]. Перший дослідник 

солідаризувався з думкою М. Грушевського, зазначивши, що «автономія, надана 

Україні по Переяславській угоді, була достатньо обмеженою (хоча й більш 

широкою, ніж та, якою Україна користувалася за Зборівською угодою)» [384, с. 

38]. Я. Лазарєв у рамках свого заперечення самого факту державності 
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Гетьманщини відзначав, що Москва брала під своє крило українські стани, а не 

Гетьманщину як державу. Цар не підтверджував прав і привілей шляхті, козакам, 

містам, а надавав їх, «дозволив козацьким інститутам самоуправління на 

неофіційному рівні поширити свою владу практично на всю територію «Малої 

Росії»» [186, с. 219]. А Б. Хмельницький не був правителем у справжньому 

розумінні слова, а лише козацьким ватажком: «… У період повстання Б. 

Хмельницького і приблизно до входження даних територій до складу Російської 

держави існували анклави, непідконтрольні державній владі. Стосовно цих 

анклав Хмельницький не міг виступати сувереном. До таких анклав ми 

відносимо міста, які самоуправлялися по магдебурзькому праву» [186, с. 211]. 

Нотки впливу концепції Я. Лазарева простежуються в твердженні О. Євлахова, 

що лише після Переяслава 1654 р. Б. Хмельницький «із військового ватажка 

зробився правителем країни. Влада на Україні виявилася узурпована козаками, 

які присвоїли собі функції верховної влади [119, с. 84]. 

*** 

Порушуючи питання про характер та обсяг влади Б. Хмельницького, Я. 

Лазарєв зачепив проблему, яка дуже слабко позначена в сучасному російському 

науковому дискурсі. Як у традиціоналістських, так і в модернізаційних 

інтерпретаціях для предметної розмови про це не знайшлося місця. Компетенції 

Б. Хмельницького не стали ані предметом окремого розгляду, ані розлогих 

коментарів у рамках дослідження споріднених проблем. Навіть у нарисі Т. 

Таїрової-Яковлєвої, який мав на меті подати цілісний образ життєдіяльності 

гетьмана, про владні повноваження мовиться, як то кажуть, «за замовчанням». 

Трапляються тільки загальні фрази про перетворення Б. Хмельницького на 

правителя з «величезною владою». Т. Таїрова-Яковлєва, наприклад, відзначає, 

що влада гетьмана була величезною і не мала аналогів у козацькому світі, що він 

«приймав рішення одноосібно, у кращому разі радячись із 2–3 довіреними 

особами» [349, с. 118; 427, с. 58, 111]. О. Євлахов, докладно не пояснюючи 

підстав свого судження, відзначав, що завдяки війні, яка почалася між 

Московською державою та Польщею, Б. Хмельницький «став таким 
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необмеженим володарем у Малоросії, яким ніколи не був польський король» 

[119, с. 84].  

Дещо більше про взаємини гетьмана зі старшиною сказала Т. Таїрова-

Яковлєва. Дослідниця відзначила «часті суперечки з полковниками і виникнення 

опозиції на ранніх етапах Хмельниччини» [427, с. 109]. Завдяки вмінню 

знаходити вихід із найскладніших ситуацій, як слушно зауважує дослідниця, Б. 

Хмельницький зумів навести лад у верхівці Гетьманщини, не зупиняючись і 

перед жорсткими каральними заходами. Зокрема, наприкінці 1651 р. він 

придушив старшинську опозицію на чолі з миргородським полковником Матвієм 

Гладким та заворушення в Корсунському й Білоцерківському полках [349, с. 90–

91].  

А надто вмів Б. Хмельницький протягнути свою лінію і в постпереяславські 

часи. У руслі концепції Я. Дашкевича про клан Б. Хмельницького дослідниця 

також звертає увагу, що в останні роки життя, коли влада гетьмана істотно 

посилилася, він «дедалі більше оточував себе людьми, які мали з ним родинні 

зв’язки» [427, с. 58]. Ознакою зміцнення особистої влади Б. Хмельницького 

вважають той факт, що йому вдалося просунути на свого наступника 

неповнолітнього Юрія, який нічим не відрізнявся, крім того, що був сином 

великого батька. В умовах, коли сильними ще були позиції козацького 

традиціоналізму, уміння переламати давнє правило – ватажками стають завдяки 

військовій звитязі – свідчило про потужну владу та сильну руку [427, с. 58]. 

Майже обійденим у російській історіографії залишилося питання про заходи 

гетьмана з формування та утвердження «самодержавства руського» та 

спадкового гетьманату. Спроби вивести свою владу від Бога, упровадити 

відповідний титул й утвердитися серед інших правителів не висвітлювалися й не 

концептуалізувалися. Знову ж таки маємо лише кілька суджень, які виходили з 

модернізаційного табору. Зокрема, Т. Таїрова-Яковлєва відзначала, що «в 

козацькій державі проявилися чіткі монархічні й династичні тенденції» [427, с. 

58]. С. Антоненко зазначав, що за три роки після Переяслава 1654 р. Б. 

Хмельницький «зміцнив свою владу та зробив її спадковою» [40, с. 68].  Крім 
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того, Т. Таїрова-Яковлєва увела до своєї концептуалізації сюжет про відмову Б. 

Хмельницького, щоб його син Юрій присягнув царю ще за життя батька. 

Висновок дослідниці не залишає шансів на «возз’єднавче» тлумачення 

політичних цілей українського гетьмана: «Упевнено можна сказати лише одне: 

Богдан ще не визначився у своїх політичних орієнтаціях і не бажав заздалегідь 

зв’язувати руки синові. Можливо, він залишив за собою простір для маневру на 

той випадок, якби його відносини з Москвою зайшли в глухий кут» [427, с. 112]. 

Уникання концептуалізації проблем, пов’язаних з обсягом влади гетьмана до 

і після Переяслава, цілком уписується, скажімо, у стратегії традиціоналістського 

табору. Предметний розгляд таких проблем неминуче кидав би тінь на 

великодержавницьку інтерпретацію постаті гетьмана, заважав би формуванню 

москвоцетричного образу Б. Хмельницького. Як можна було бути прибічником 

«возз’єднання», яке за визначенням узагалі ставило під сумнів збереження 

гетьмана як правителя, й одночасно плекати мрію про спадковий гетьманат. А 

тому найкращим виходом було, як і в інших випадках, тривіальне замовчування 

цього аспекту діяльності Б. Хмельницького.   

*** 

Натомість оминути комплекс фактичних суперечностей, які виникли між Б. 

Хмельницьким і Московією після Переяслава 1654 р., було неможливо. Інакше 

довелося б узагалі відмовитися від розгляду діяльності гетьмана в 1654–1657 рр., 

що важко було б пояснити. Але створивши, як зазначалося вище, теоретичну 

базу для їхнього неминучого виникнення у вигляді констатації глибоких 

відмінностей між Гетьманщиною та Московією в організації суспільства й влади,  

традиціоналісти й модернізатори розійшлися в підходах до інтерпретації тієї 

напруги, яка виникла невдовзі після оформлення переяславсько-московської 

системи. Традиціоналісти подають суперечності та розбіжності як такі, що хоча 

й неминучі для сторін, але водночас не загрожували зруйнувати досягнуте 

«возз’єднання». У таборі модернізаторів озвучено принципово інший сценарій. 

Т. Таїрова-Яковлєва трактує проблему як фундаментальну, бо невдовзі 

з’ясувалося, що ключовий інтерес Б. Хмельницького – збереження 
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самодостатності Гетьманщини – став об’єктом неприхованих зазіхань Московії, 

що й лежало в глибинній основі українсько-московських суперечностей. І в 

цьому позиція дослідниці збігається з поясненнями, притаманними сучасній 

українській історіографії. Щобільше, сама Т. Таїрова-Яковлєва спеціально 

наголошує на такій конвергенції [352, с. 77]. 

Варто погодитися з твердженням В. Яценка, який убачає ключову рису 

сучасної великодержавницької російської історіографії в тому, щоб «розглядати 

зовнішньополітичну діяльність уряду Б. Хмельницького лише в фарватері 

зовнішньої політики Московії» [432, с. 271]. Традиціоналістське бачення 

постпереяславської діяльності Б. Хмельницького базується на поєднанні трьох 

чинників: поданні проблеми крізь призму інтересів Московської держави, а 

суперечностей та розбіжностей – у якомога м’якшій формі, зрештою, у 

підведенні під усе це традиційного фундамента у вигляді тези про іманентну 

оптимальність для української сторони поєднання з Московією. Були й 

розрізнені спроби створити спеціальну концептуальну оболонку для новітньої 

москвоцентричної інтерпретації дій Б. Хмельницького, особливо тих, які не 

вписувалися в московські інтереси.  

Зокрема, Г. Санін зауважував, що в принциповому плані «завдяки 

возз’єднанню з Росією небезпека національного рабства була усунута», а 

Московія «була готова на довгий період зберегти за гетьманством доволі широку 

автономію» [255, с. 61, 66]. Та й Б. Хмельницький проголошується правителем, 

який твердо розумів нагальну потребу поєднанні з Московією: «… Для 

Хмельницького, його соратників та істинних спадкоємців можливість 

збереження української державності бачилася в конфедерації з Росією» [255, с. 

65]. Крім того, природність і правомірність наступу на самодостатність 

Гетьманщини дослідник, як слушно відзначав В. Маслак, обґрунтовує тим, що це 

випливало із зовнішньополітичних інтересів Московії в стосунках з Річчю 

Посполитою, Туреччиною, Кримським ханатом, Швецією, а А. Артамонов 

висновкує зі схожих дій європейських правителів стосовно інтеграції території 

своїх новонабутих підданих [195, с. 170].   
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На пом’якшувальній ноті зосередився Л. Заборовський, реанімувавши свою 

давню, ще з радянських часів, тезу про існування такого феномену, як 

«російсько-українська» дипломатія, яка вже наприкінці 1653 – на початку 1654 

рр. розробляла спільну зовнішньополітичну програму [62, с. 646]. Правда, тепер 

дослідник писав м’якше, не вживаючи самого поняття «українсько-російська 

дипломатія»: «Перед початком спільної війни з Річчю Посполитою російська та 

українська дипломатія вдалися до дуже значної загальнополітичної акції. На 

деяких напрямах чигиринські та московські посланці діяли спільно, узгоджено, 

на інших – напівузгоджено: перше стосується Кримського ханату та дунайських 

князівств, друге – Швеції, куди їздили російські та козацькі місії, але не 

одночасно і з цілями, які не збігалися. В інших місцях вони працювали 

самостійно, але для обопільної користі» [133, с. 48].  

Пластичність запропонованої дослідником формули давала змогу подавати 

все амортизовано, згладжуючи надто вже гострі кути. І традиціоналістська 

російська історіографія використала цю можливість. Загалом же образ 

постпереяславського Б. Хмельницького вийшов інакшим, ніж у радянські часи, 

коли «питання про рівень інтеграції, на яку був готовий піти Б. Хмельницький зі 

старшиною, або замовчувалося, або вирішувалося в безапеляційному ключі: 

гетьман не мав нічого проти розчинення Гетьманщини в політичному тілі 

Московії» [195, с. 172–173]. Правда, Г. Санін, протиставляючи Б. Хмельницького 

І. Мазепі, у полемічному пориві все-таки спробував подати справу так, що 

перший  нібито вів «самостійну зовнішню політику, яка цілком органічно 

перепліталася з політикою Росії» [262, с. 76]. Але  така ортодоксальність не 

отримала жодної підтримки. Тепер гетьман постає вже норовливим правителем, 

який намагається обмежити надмірні апетити Московії щодо розмивання 

суверенітету Гетьманщини і має свої види на стосунки з Польщею, Кримським 

ханатом, Швецією і Трансильванією. Зауважується виникнення від часу до часу 

невідповідності пріоритетів Б. Хмельницького та зовнішньої політики Московії.  

Показово, що наголос робиться на питанні узгодження 

зовнішньополітичного курсу. При цьому міжнародні справи ніяк не ув’язуються 
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з проблемою чинності / розриву переяславсько-московської системи в контексті 

політико-правових уявлень ранньомодерної доби і розглядаються ізольовано. 

Дипломатичні ж конфлікти з приводу втручання царя у внутрішні справи 

Гетьманщини подаються спорадично, та й то – побіжно. Б. Флоря дуже 

промовисто зауважує, що серйозні суперечності між Б. Хмельницьким і 

Москвою виникли тільки на ґрунті підготовки Віленського перемир’я 1656 р., 

виносячи за дужки і конфлікти з приводу Білорусі, і напругу,яка виникла у 

зв’язку з намірами царя увести до українських міст воєвод з адміністративними 

функціями: «…Мирні переговори між представниками Росії і Речі Посполитої 

під Вільно – кінець літа–осінь 1656 р. – стали часом, коли окреслилися серйозні 

конфліктні ситуації в російсько-українських відносинах» [387, с. 160]. 

Аналогічні судження висловили і К. Кочегаров та Є. Ричаловський [168, с. 44–

45]. Не покидає враження, що такий вибірковий підхід обрано цілеспрямовано, 

щоб максимально убезпечити «возз’єднавчу» візію від демонтування, адже 

небажання Б. Хмельницького інтегровувати Гетьманщину до складу 

Московської держави є дуже загрозливим чинником для великодержавницької 

концепції.       

Основна увага дослідників із традиціоналістського табору прикута до 

суперечностей, які виникли між позицією Б. Хмельницького та царського двору з 

приводу стосунків з Річчю Посполитою та Віленського перемир’я 1656 р. 

Визнають, що плани гетьмана та Московської держави розійшлися, що 

«Віленське перемир’я з Річчю Посполитою не відповідало інтересам 

Українського гетьманства» [47, с. 610]. Однак причини шукають лише в 

зовнішньополітичних інтересах Гетьманщини та Московії без інтерпретації 

впливу на українсько-московські стосунки зміни курсу Олексієм Михайловичем. 

Б. Флоря навіть особливо наголошує, що «польська дипломатія докладала 

серйозних зусиль, щоб зіпсувати стосунки між гетьманом і царем» [390, с. 156]. 

Учень Б. Флорі Д. Іванов узагалі відмовляє Б. Хмельницькому мати власну 

зовнішню політику, відмінну від московської [141, с. 181].  
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За Б. Флорею, причина напруги була пов’язана лише «з різною оцінкою сил і 

можливостей Речі Посполитої». Москва вважала, що вже може диктувати свої 

умови, а Б. Хмельницький, що Варшава лише скористається можливістю 

перевести дух. Дослідник визнає рацію за гетьманом: «Правильність прогнозів Б. 

Хмельницького засвідчив не тільки хід наступних подій, але й відразу й 

безпосередньо поведінка польсько-литовських комісарів на переговорах під 

Вільно» [387, с. 162–163]. Проте позицію Москви визнають розумною. Різко 

заперечується провідна теза української історіографії про ігнорування царськими 

посланцями інтересів Гетьманщини: «Ніякої російсько-польської угоди, яка 

стосувалася Гетьманства та утискала його інтереси, під Вільно укладено не 

було» [387, с. 167]. Ніякого порушення Березневих статей, де було прописане 

зобов’язання Московії воювати з Річчю Посполитою та не вірити «їхнім (поляки. 

– Ю. С.) лестощам» Б. Флоря не побачив [3, с. 563]. А припинення війни з 

Варшавою, яке радикально суперечило геополітичним інтересам Б. 

Хмельницького, нібито не могло створити особливої напруги. 

Показовим є тлумачення того факту, що гетьманський посланець Роман 

Гапоненко не був допущений до реальних переговорів. Б. Флоря трактує цей 

епізод не крізь призму ціннісного ставлення Москви до Гетьманщини, а суто 

інструментально як «непорозуміння, викликане незбіжністю уявлень російських 

політиків та Хмельницького про можливу роль таких послів» [387, с. 169]. 

Провину перекладають на самого гетьмана, бо він «був настільки впевнений, що 

його посли будуть брати участь у переговорах, що не поставив прямого питання 

про це у своїй грамоті царю» [387, с. 169]. Д. Іванов та ще Л. Заборовський також 

нарікають на те, що Гетьманщину представляв низький за рангом посол – сотник 

[10, с. 333–334]. Крім того, Д. Іванов звинуватив Б. Хмельницького в 

нереалістичності бажань стосовно Віленських перемовин, що й стало причиною 

конфлікту з Москвою: «…Гетьман не тільки не запропонував якого-небудь 

реалістичного варіанта розмежування польських та українських земель, але й 

направив до Вільно своїх представників з достатньо жорсткими вимогами» [141, 

с. 180–181]. Зрозуміло, мова не йде про те, що укладення перемир’я з Річчю 
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Посполитою без погодження цього питання з партнером по Березневих статтях – 

Гетьманщиною – є прямим їхнім порушенням, яке тягне за собою можливість 

денонсації переяславсько-московських домовленостей. 

За переконанням К. Кочегарова та Є. Ричаловського, союзницькі відносини 

Гетьманщини з Трансильванією та Швецією випливають із незадоволення 

гетьмана духом і буквою Віленського перемир’я. Стосунки ці, на думку 

дослідників, не мали для гетьмана самостійного значення, бо «єдиною опорою 

Чигирина залишалася Росія» [168, с. 47–48]. 

Якщо для традиціоналістського табору суперечності, часами гострі, які 

виникали між Б. Хмельницьким та Москвою, були проблемою хоча й 

неминучою, але перехідною, то для Т. Таїрової-Яковлєвої – це формаційні 

розбіжності. І випливали вони як із різної природи українського та московського 

суспільств, так і з різних цілей, переслідуваних сторонами під час формування 

переяславсько-московської системи. Дослідниця наголошує на двох рівнях 

суперечностей. Перший із них пов’язаний із прагненням Москви імплементувати 

ті пункти Березневих статей, які ущемлювали суверенітет Гетьманщини, другий 

– із розбіжностями на ґрунті військових дій проти Польщі та дипломатичних 

акцій навколо них.  

У першому випадку «найбільш гострим та принциповим було питання про 

повноваження воєвод та їхню присутність (відсутність) у містах» [352 с. 77]. Т. 

Таїрова-Яковлєва вперше в історіографії докладно розглянула технологію 

Москви стосовно введення царських воєвод та реакцію Б. Хмельницького. 

Дослідниця аргументовано показала, що конфлікт із приводу воєводського 

питання був неминучим, бо «українська еліта, приєднуючись до Московської 

держави, дотримувалася моделі відносин з Річчю Посполитою» і при цьому 

бажала мінімізувати участь Москви у внутрішніх українських процесах [352 с. 

77, 80]. Крім того,  далося взнаки так зване цивілізаційне непорозуміння. 

Звертається увага на важливий момент, який досі випадав з історіографічного 

інтересу – ступінь поінформованості Чигирина про функції воєвод у Московії. 

На вмотивовану думку дослідниці, Б. Хмельницький та його оточення мали 
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«помилкове або неточне уявлення про воєвод та їхні функції» [352 с. 83–84]. Для 

української сторони роль воєвод мала обмежуватися лише військовою справою 

без вручання у внутрішнє життя Гетьманщини.  Тому й зверталися до царя з 

приводу воєвод і погодилися на включення до Березневих статей пункту про 

царських воєвод у Києві. Натомість московська еліта дивилася на проблему 

цілком інакше: «У Москві, на противагу, присутність воєвод було необхідною 

рисою підданства» [352 с. 84]. Звідси й та напруга, яку породило воєводське 

питання. Інші проблеми викликав намір Московії впровадити в Україні 

солдатські полки замість козацьких, перенести царську столицю з Москви до 

Києва та почати збір податків на користь царя, прописаних у Березневих статтях. 

Т. Таїрова-Яковлєва суголосно з українськими та польськими істориками 

послідовно наголошує на тому, що Б. Хмельницький і старшина всіляко чинили 

спротив будь-яким спробам Москви продемонструвати своє право втручатися у 

внутрішні справи Гетьманщини. Гетьман не збирав на Москву податків, навіть 

організував небажання полковників отримати від московського посланця П. 

Протасьєва царське жалування. Було відмовлено й у тому, щоб надати до 

Посольського приказу списки козаків. Дуже стримано прореагував Б. 

Хмельницький і на пропозицію щодо перенесення царської столиці до Києва, що 

явно означало небажання гетьмана, щоб такий дуже символічний крок було 

зроблено. На запит московського посла А. Матвєєва про набір у Гетьманщині 10 

тис. чол. у солдати з наступним розподілом по містах «відповідь Хмельницького 

була жорсткою та безапеляційною». Посольство ж А. Матвєєва «показує, як 

прірва нерозуміння існувала між гетьманом і царем усього через рік після 

офіційного приєднання. Чи точніше – через цілий рік після приєднання» [352 с. 

101–104].   

Словом, образ стратегій Б. Хмельницького щодо імплементації тієї частини 

Березневих статей, яка стосується можливого втручання Московії у внутрішні 

справи Гетьманщини в Т. Таїрової-Яковлєвої однозначний: усією своєю 

поведінкою гетьман демонструє, що мислить себе самодостатнім володарем під 

віддаленою зверхністю царя й не думає про реальну інтеграцію Гетьманщини до 
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тіла Московської держави. «Незадоволений політикою царя, Богдан вів себе як 

глава незалежної держави» [349, с. 107], – підсумовувала дослідниця, 

солідаризуючись із базовою інтерпретацією постпереяславської політики Б. 

Хмельницького та реального статусу Гетьманщини в 1654–1657 рр. багатьох 

сучасних українських та польських дослідників [69, с. 150–160; 287, с. 296; 148, 

с. 301; 551, с. 253]. 

Інший рівень напруги між Б. Хмельницьким і Москвою створювала 

розбіжність інтересів сторін у протистоянні з Річчю Посполитою, а також 

міжнародні справи взагалі. На відміну від традиціоналістів, які в обороні 

«возз’єднавчої» візії намагалися пом’якшити суперечності в цих площинах, Т. 

Таїрова-Яковлєва не уникає незручних для традиційних російських 

інтерпретацій питань. Вона прямо зауважувала, що «саме зовнішньополітичні 

завдання, як їх розумів царський уряд та гетьманська адміністрація, призвели до 

конфлікту в російсько-українських відносинах» [349, с. 103]. Традиціоналісти, 

хоча й констатували, що Б. Хмельницький вів самостійну зовнішню політику, 

але показово уникали будь-яких пояснень природи такої поведінки, як свого 

роду небезпечного питання для великодержавницької концепції. Інтерпретації ж 

Т. Таїрової-Яковлєвої, навпаки, відштовхується саме від цієї природи.  

Відправним пунктом для дослідниці виступає її відзначене вище базове 

пояснення головного мотиву зближення Б. Хмельницького з Москвою – потреба 

військового союзника проти Речі Посполитої: «Зовнішньополітичні інтереси 

України й Росії – це той наріжний камінь, який лежав в основі союзу двох 

держав, а згодом став причиною конфліктів» [427, с. 149]. Саме в цю площину й 

сягали коріння того, що гетьман після Переяслава 1654 р. не припинив зовнішніх 

зносин, викликавши роздратування Москви: «Хмельницький бачив спільне 

завдання в розгромі Речі Посполитої і вважав природним вести самостійну 

зовнішню політику з метою розширення їхньої коаліції» [349, с. 102]. Натомість 

Москва, трактуючи гетьмана як підданого, уважала, що має монополію на 

міжнародні стосунки. Не дозволяв реалізувати задумане тільки брак 
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можливостей насправді змусити Б. Хмельницького припинити зовнішні контакти 

бодай із Кримом і Річчю Посполитою, прямо заборонені Березневими статтями. 

Водночас Т. Таїрова-Яковлєва ставить на одну дошку стосунки гетьмана з 

Московією, Річчю Посполитою та Швецією: «Відносини з Московською 

державою, Річчю Посполитою та Швецією стали визначальними у зовнішній 

політиці Українського гетьманства кінця другої половини правління Богдана 

Хмельницького» [349, с. 102]. У такий спосіб, по суті, учергове наголошено на 

радикальній відмінності в баченні еліти Гетьманщини та московського двору 

мети, характеру та правової кваліфікації переяславсько-московської системи 

1654 р. З боку козацької старшини це явно не возз’єднання на певних умовах, а 

типові відносини між двома легітимними правителями – гетьманом і царем – 

оформлені договором (за Т. Таїровою-Яковлєвою, договором васалітету) [195, с. 

222]. Наводячи відому цитату трансильванського посла Шебеши про заяву Б. 

Хмельницького московському послу Ф. Бутурліну («Я піддався, не для того, щоб 

робити те, що скажеш…») дослідниця наочно демонструє, як на ціннісному рівні 

трактував гетьман своє становище стосовно царя [349, с. 115]. 

Головна теза російської дослідниці для характеристики чутності 

зовнішньополітичних стратегій Б. Хмельницького полягає в типовому (навіть 

для сучасної російської історіографії) наголошуванні прагнення гетьмана до 

абсолютно самостійної зовнішньої політики. Але Т. Таїрова-Яковлєва 

залишається єдиною серед російських істориків, хто не просто констатує цей 

факт, а концептуалізує його крізь призму співвідношення з буквою Березневих 

статей. Висновок дослідниці промовистий: дипломатія Б. Хмельницького 

виходить за межі, визначені договором, і Москва не могла нічого із цим вдіяти. 

Мусила змиритися. Гетьман підтримував стосунки навіть із Кримським ханатом і 

Річчю Посполитою, укладав військові союзи, діяв усупереч Москві, якщо це 

відповідало його стратегічним інтересам, чинив усе на власний розсуд, не вважав 

за потрібне консультуватися із царем: «Хмельницький не тільки не радився з 

Москвою, але навіть не повідомляв її про свої переговори та наміри. У кращому 

разі він обмежувався відписками» [349, с. 107]. Отже, гетьман формально й 
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відкрито порушував Березневі статті, інакше кажучи, поводив себе як 

самодостатній володар і типово як на європейські політико-правові уявлення: 

«Де-юре Хмельницький у цей період, звичайно, порушував умови 

Переяславської угоди. Ні переговори зі Швецією, ні спроби укласти військовий 

союз із Трансильванією, ні тим паче договір під Озерною (хоча це й був 

вимушений крок) явно не вписувалися в рамки васальних відносин» [427, с. 179]. 

Інша характерна особливість концептуалізації Т. Таїрової-Яковлєвої полягає 

в приєднанні до мейнстриму сучасної історіографії з приводу визначення 

зовнішньополітичних стратегій гетьмана як політики лавірування між сусідніми 

потугами. Такій політиці гетьман залишався вірним навіть на смертному одрі 

[349, с. 115]. У зв’язку із цим демонстрував велику гнучкість та зміну пріоритетів 

залежно від мінливих військово-політичних обставин.  Тобто діяв так, як 

типовий правитель ранньомодерної доби. Якщо в 1654–1656 рр. не бачив іншого, 

ніж «остаточне знищення Речі Посполитої», то в 1657 р. розпочав переговори з 

С. Беньовським, які, зрештою, довели до укладення Гадяцької угоди 1658 р. 

Дослідниця промовисто підкріплює свої тези визнанням московських послів на 

переговорах у 1656 р. у Вільно, що козаки «такий народ, який ні з вами 

(поляками.– Ю. С.), ні з нами не може жити в мирі й заздалегідь шукає собі 

нового патрона: чи шведа чи Ракоці, з’єднавшись із кимось із них, вони можуть 

бути небезпечними і вам, і нам, від них треба бігати, як від скаженої собаки» 

[349, с. 110].  Утім Т. Таїрова-Яковлєва не коментує концептуалізації Т. Чухліба 

про політику поліпідлеглості. Їй ближче позиції М. Нагельського та Я. 

Качмарчика щодо балансування Б. Хмельницького між різними сусідніми 

потугами.  

Заслуговує на особливу увагу фундаментальний висновок, що Б. 

Хмельницький, реалізуючи свої зовнішньополітичні стратегії, із часом не просто 

порушував норми Березневих статей, але й дійшов до розірвання переяславсько-

московської системи, хоча формально й не виходив із них. Таке порушення 

вбачається в повній невідповідності дій гетьмана Віленському перемир’ю 1656 р. 

Усупереч останньому Чигирин уклав антипольський союз із Трансильванією, вів 
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переговори про прийняття шведського протекторату, козацькі підрозділи 

воювали на боці Раднотської коаліції проти річпосполитських військ. «Ці події, – 

підсумовувала Т. Таїрова-Яковлєва, – в умовах російсько-шведської війни та 

Віленського перемир’я з Річчю Посполитою фактично означали денонсацію угод 

Українського гетьманства з Росією»[349, с. 111].   

Така постановка питання була новацією в сучасній російській історіографії. 

Та й на світовому тлі постає хоча й не першою спробою, але принаймні єдиним 

на сьогодні акцентуванням уваги на юридичному аспекті реакції Б. 

Хмельницького на Віленське перемир’я 1656 р. І в цьому полягає кардинальна 

відмінність інтерпретації перемир’я в модернізаторській моделі від 

традиціоналістських пояснень. Якщо в рамках останніх, у кращому разі, 

констатують невідповідність Вільна 1656 р. інтересам Б. Хмельницького у 

зв’язку з різною оцінкою перспектив війни з Річчю Посполитою, то Т. Таїрова-

Яковлєва бачить тут підступне зазіхання на фундаментальні плани гетьмана – 

остаточний розгром Речі Посполитої. Відповідно, принципово інакше трактують 

недопуск козацьких послів на переговори. Для дослідниці немає сумнівів у тому, 

що «це було викликане як традиційною пихатістю московського боярства, так і 

відмовою визнавати за Україною право на певну незалежність у питаннях 

зовнішньої політики» [427, с. 183]. Правда, варто сказати, що дослідниця 

припустилася неточності, уважаючи, що «у Вільно Москва погодилася на кордон 

Гетьманщини за умовами Білоцерківської угоди 1651 р.» [427, с. 187], але суті 

інтерпретації це не змінює.   

Важливим складником моделі Т. Таїрової-Яковлєвої є також наголошення на 

ще двох аспектах зовнішньополітичних стратегій Б. Хмельницького. Перший із 

них полягає в тому, що самі московські підходи до війни з Річчю Посполитою 

були неприйнятні для гетьмани і суперечили його задумам. Каменем спотикання 

стало спрямування Олексієм Михайловичем зусиль на завоювання Смоленщини 

та білоруських і литовських земель, тоді як Б. Хмельницькому йшлося про 

остаточну перемогу над Варшавою, чого треба було досягати в боях на території 

України [427, с. 152] (С. Атоненко чомусь стверджує, що саме гетьман переніс 
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військові дії до Білорусі) [40, с. 68]. Зазначається, що гетьман і далі прагнув до 

збирання під своєю булавою етнічних українських земель: «Він  (Б. 

Хмельницький. – Ю. С.) ніколи не відмовлявся від своєї ідеї приєднання західних 

українських земель, отже, сама ця мета союзу з Москвою виявлялася 

недосяжною…» [427, с. 152]. Саме небажання поступатися Галичиною та 

Волинню змушували гетьмана тягнути понад два роки з підписанням договору зі 

шведським королем Карлом Густавом та не приставати офіційно до Раднотської 

коаліції [349, с. 104, 111].  

Т. Таїрова-Яковлєва особливо наголошує на твердості Б. Хмельницького у 

стосунках зі Швецією та на хитрощах шведів, які хоча й пропонували 

Гетьманщині шведський протекторат, але при цьому воліли, щоб гетьман порвав 

стосунки з противниками шведського короля та зобов’язався воювати проти всіх 

його ворогів зараз і в майбутньому [427, с. 194]. А отже, ціна шведської 

підтримки була занадто високою для гетьмана. «Прикриваючись декларативними 

заявами про намір сприяти створенню козацької «незалежної держави», – 

зауважує Т. Таїрова-Яковлєва, – і навіть не обіцяючи збільшення її території і 

прав порівняно з Переяславською угодою, Карл Густав намагався перекласти на 

Україну головний тягар війни з Польщею» [427, с. 195]. 

Крім того, зазначено, що гетьман мав на меті долучити до Гетьманщини 

значну частину білоруських земель, що стало ще однією причиною загострення 

суперечностей між Чигирином та Москвою.  Дослідниця вступає в полеміку з  

українськими дослідниками В. Горобцем, О. Терлецьким та білоруським 

істориком Г. Санаговичем, які виводили претензії Б. Хмельницького на Білорусь 

із уявлень про спадкоємність між Гетьманщиною та Київською Руссю. Т. 

Таїрова-Яковлєва погодилася з міркуваннями С. Плохія, що головний мотив 

варто шукати в мисленні козацької старшини категоріями охоплення поняттям 

«руський народ» всього слов’янського населення Речі Посполитої [352, с. 185–

186]. Важливим було уточнення, що «Б. Хмельницький та його оточення з 

перших днів повстання претендували на території Білорусі, насамперед на її 
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південний регіон аж до Старого Бихова та Пінська» [352, с. 189]. Тут дослідниця 

вже солідаризується з думкою В. Горобця. 

 До своєї концептуалізації включила Т. Таїрова-Яковлєва і тезу, яка 

витлумачує питання, кого саме Б. Хмельницький поставив наказним гетьманом 

над козацьким корпусом, який діяв у Білорусі і мав на практиці реалізувати 

стратегію на долучення цих земель до Гетьманщини. Призначивши на таку роль 

свого шваґра Івана Золотаренка, гетьман сигналізував про надзвичайну 

важливість білоруської справи [352, с. 201, 246]. Пізніше номінування на 

«полковника нашого білоруського» зятя Б. Хмельницького шляхтича Івана Нечая 

лише додатково аргументує цю слушну думку. На підставі титулу І. Нечая 

робиться висновок про те, що Б. Хмельницький мав намір «включити 

«білоруський полк» в адміністративну систему Українського гетьманства, до 

того ж без усілякого автономного статусу» [352, с. 248]. Тут дослідниця знову 

дискутує з В. Горобцем. Зрештою, Т. Таїрова-Яковлєва, ще раз полемізуючи з В. 

Горобцем, звертає увагу на той факт, що на початку 1656 р. Б. Хмельницький 

зробив спробу включити низку білоруських земель до складу Ніжинського полку 

[352, с. 251–252].  

 

4.4 Історична роль 

 

Питання про те, як, зрештою, оцінюють у сучасній російській історіографії 

історичне значення постаті Б. Хмельницького, постає провокативним з огляду як 

на розкол доти єдиного поля на традиціоналістський та модернізаторський 

табори, так і значне внутрішнє розбалансування традиціоналістської моделі 

представлення гетьмана. Насправді проаналізований вище зміст 

традиціоналістських інтерпретацій не залишав місця для продовження існування 

в історіографічному просторі монументального, причесаного під канони «Тез» 

образу Б. Хмельницького. А поява модернізаторських концептуалізацій, 

здавалося б, здекласовувала цей образ остаточно. Утім його не вдалося захитати. 
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Попри все, традиціоналістський табір продовжує оцінювати історичне значення 

Б. Хмельницького в дусі радянської парадигми.  

Б. Хмельницький для традиціоналістів залишається центральною постаттю 

української історії. «Підсумки його діяльності, – як зазначав Г. Санін, – на 

століття визначили долю України та Росії» [262, с. 65]. Але при цьому образ цієї 

центральності надзвичайно збіднений, фактично зведений до українсько-

російських стосунків. Теза щільно упакована у «возз’єднавчу» візію, не 

допускаючи іншого виміру величі. Б. Хмельницького називають «великим 

гетьманом» [47, с. 609]. Його роль в історії визначають «возз’єднанням України з 

Росією», яке було нібито справою життя. Б. Хмельницького і далі подають 

символом «возз’єднання», додатковим підтвердженням якого є зазначене вище 

обстоювання правомірності використання самого поняття «возз’єднання». Тільки 

тепер відмовилися від пафосних слів, притаманних попередній епосі. Головна 

ідея рефреном проходить крізь подання образу гетьмана та його доби й 

фокусується в тезі про оптимальність переяславського вибору. Але кінцевий 

результат від цього не змінюється. На далекому маргінесі залишається роль 

гетьмана як державотворця та його вплив на українську та східноєвропейську 

історію, що разюче відрізняє традиціоналістський табір російської історіографії 

від українських та польських інтерпретацій.  

Утім з’явилися й ознаки того, що загальні історіографічні тренди все-таки 

почали потроху розмивати непохитність традиціоналістської версії.  Порівняльна 

перспектива, у рамках якої політичні концепції Б. Хмельницького розглядаються 

на тлі програм інших гетьманів, дала свої плоди, змушуючи знижувати 

«возз’єднавчий» пафос під час оцінки діяльності гетьмана. Промовистим є той 

факт, що в дискусії з приводу доповіді Г. Саніна «Богдан Хмельницький та Іван 

Мазепа» прозвучала теза А. Виноградова, що «Хмельницький вчасно помер. 

Доля його могла стати досить незавидною» [232, с. 94]. Підстави для такого 

висновку вбачалися в політичних стратегіях, які  були притаманні іншим 

українським гетьманам і які не зациклювалися на ідеї українсько-московського 

поєднання: «Звичайно, особистість Хмельницького набагато переважає 
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Виговського, Брюховецького та кого завгодно. Але все ж таки, якщо ми уважно 

подивимося на всіх українських гетьманів, то побачимо, що у всій їхній політиці 

є певна брехливість, тенденція до політичного маневру, прагнення сидіти 

одночасно на кількох стільцях і кінець більшості з цих персонажів, цих 

гетьманів, відомий, за винятком Хмельницького» [232, с. 94].  

Натомість модернізаторська хвиля, теж визнаючи центральність постаті Б. 

Хмельницького, запропонувала цілком інші підходи до пояснення цього 

феномену, які ставлять її в один ряд із більшістю сучасних українських та 

польських істориків. Точкою відліку для Т. Таїрової-Яковлєвої є побудова Б. 

Хмельницьким української держави. Поява Гетьманщини фокусує на собі всі 

впливи гетьмана на історичний процес, а тяжка праця на Україну, а не ідея 

«возз’єднання» стали справою життя гетьмана: «Можливо, він підняв повстання 

багато в чому керуючись особистими образами. Але із цього самого моменту 

доля козацтва, народу, православної віри та України стала метою всього його 

життя» [349, с. 117]. 

На відміну від традиціоналістів, які зациклювалися на «возз’єднанні», 

дослідниця виділяє роль гетьмана в українській та східноєвропейській історії, 

показує його велич на світовому тлі. В українському випадку зведення будівлі 

Гетьманщини, яка проіснувала понад сто років, а також досягнення високого, 

недосяжного потім рівня самодостатності держави – нетлінний пам’ятник Б. 

Хмельницькому. Під його булавою українська держава виявилася 

наймогутнішою порівняно з іншими часами: «Десятки гетьманів, змінюючи один 

одного протягом тридцяти років, не могли вернути Українське гетьманство на ту 

висоту, на яку його підняв Хмельницький» [349, с. 117]. На зовнішній арені 

гетьман зумів «захитати могутність Речі Посполитої, перемогти і створити нове 

державне утворення, рішуче втрутившись у європейську політику» [349, с. 117]. 

Подібно до Я. Качмарчика, М. Нагельського та низки українських істориків 

Т. Таїрова-Яковлєва особливий наголос кладе на те, що Б. Хмельницькому 

довелося діяти в неймовірно складних міжнародних обставинах, коли ніхто не 

був зацікавлений в утвердженні Гетьманщини як самодостатньої держави. На 
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такому тлі досягнення гетьмана дуже яскраво віддзеркалюють його видатний 

талант. Дослідниця в стилі Д. Гєровського підносить Б. Хмельницького на висоту 

найбільших світових політиків ранньомодерної доби: «Історія практично не знає 

подібних прикладів. Коли вся геополітична обстановка була проти нього, коли 

Україну розривали суперечності, він зберіг Українське гетьманство, зміцнюючи 

його єдність та віру в перемогу» [349, с. 117].  

Окремим дуже вагомим складником образу історичної ролі Б. 

Хмельницького є наголошення в модернізаторському таборі на визначному 

впливі Б. Хмельницького на політичні концепції наступних гетьманів. Це 

зближує інтерпретацію модернізаторів із підходами українських істориків, 

віддаляючи від традиціоналістів з їхнім ігноруванням подібної тематики. 

Проявляється це вже на рівні з’ясування причетності Б. Хмельницького до ґенези 

ідеї Гадяцької унії 1658 р. Традиціоналістський табір тут однозначний у своєму 

жорсткому протиставленні курсу І. Виговського стратегіям Б. Хмельницького. 

Розглядаючи останні як строго антипольські впродовж усієї Національно-

визвольної війни, представники цього табору вважають І. Виговського повним 

антиподом Б. Хмельницького. Ось, наприклад, як пише Г. Санін: «Система 

Хмельницького складалася на ідеї антипольського блоку держав із сильною 

центральною фігурою російського царя. Виговський задумував прямо 

протилежне: антиросійський блок держав на чолі зі слабкою децентралізованою 

Річчю Посполитою» [255, с. 65]. При цьому сюди долучається традиційна ідея 

про безальтернативність московського вектора для Б. Хмельницького: «Якщо для 

Хмельницького, його сподвижників та істинних послідовників можливість 

збереження української державності бачилася в конфедерації з Росією, то 

Виговський мав наміри зберегти державність у складі Речі Посполитої» [255, с. 

65]. Загалом же, для традиціоналістського середовища було притаманне, як 

слушно зауважував В. Маслак, «уникнення повноформатної інтерпретації 

проблеми Гадяцької унії 1658 р.» [195, с. 181]. 

Протилежну стратегію обрала Т. Таїрова-Яковлєва. Питання Гадяцької унії 

та її ґенези посідає помітне місце в її поясненні української історії другої 
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половини XVII ст. Для петербурзької дослідниці І. Виговський, навпаки, 

«найближчий соратник Хмельницького», співавтор його зовнішньополітичних 

зусиль [427, с. 115]. Історіографічні кліше щодо цієї постаті, спрямовані на 

зображення І. Виговського як беззастережного прибічника Польщі, принципово 

заперечуються: «Історики, які таврують Виговського, просто «забувають» той 

очевидний факт, що саме Виговський був тією людиною, разом з якою Богдан 

Хмельницький створював Гетьманщину. Саме він очолював зовнішню політику 

України, і за його безпосередньої участі укладалися Зборівська і Переяславська 

угоди, які стали юридичним фундаментом нової держави» [427, с. 115]. І далі 

робиться ще один фундаментальний висновок: «…Зовнішня політика 

Виговського-гетьмана була логічним продовженням політики Хмельницького» 

[427, с. 115]. Така концептуалізація Т. Таїрової-Яковлєвої виразно перегукується 

з головною лінією сучасної української та польської історіографій, де Б. 

Хмельницький виступає як зачинатель переговорів, які, у кінцевому підсумку, 

привели до укладення Гадяцької угоди [288, с. 583–584; 474, с. 218]. А 

переговори з волинським каштеляном С. Беньовським символізували початок 

гадяцького процесу. На них Б. Хмельницький пішов, пробачивши крах ідеї 

розподілу Речі Посполитої та під впливом Віленської угоди 1656 р. [349, с. 112–

113]. 

Діаметральні розбіжності між модернізаторською моделлю та 

традиціоналістським баченням характеру причетності Б. Хмельницького до 

поновлення українсько-польського діалогу вивели на такого ж типу відмінності і 

в підходах до питання про вплив політичних концепцій Б. Хмельницького на 

програми інших гетьманів. Наголошуючи на спадкоємності між політикою Б. 

Хмельницького та І. Виговського, Т. Таїрова-Яковлєва вистелила дорогу до 

відзначення перегуків між програмами різних гетьманів, але артикульовано 

проблему не ставила. Про перегук між Б. Хмельницьким та І. Мазепою тезово 

писав і О. Євлахов, зазначаючи, що Мазепа «звичайно ніякий його (Б. 

Хмельницького. – Ю. С.) не антипод», «Мазепою рухала та ж логіка, що й 

Хмельницького» [119, с. 83, 87].   
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Предметно не розвинули теми впливу політичних концепцій Б. 

Хмельницького в традиціоналістському таборі, але вже на іншій основі. Б. 

Хмельницького протиставляли іншим гетьманам, найяскравіше – І. Мазепі. 

Продовжують уживати поняття «зрадник», яке прикладають майже до всіх 

гетьманів. Уникли цієї долі лише Д. Многогрішний та І. Самойлович [195, с. 

175–176]. Відповідно про проблему спадкоємності політичних концепцій 

говорити не випадало. Це різко протиставляє російських дослідників сучасній 

історіографічній традиції. І польські, і українські історики, як було показано 

вище, навпаки, роблять наголос на простеженні тяглості поглядів і підходів між 

Б. Хмельницьким та його наступниками.  

*** 

Як видно з виконаного дослідження, специфіка сучасної інтерпретації 

постаті Б. Хмельницького в російській історіографії полягає в опрацюванні двох 

принципово відмінних моделей – традиціоналістської та модернізаторської. 

Перша є генетичною спадкоємицею радянської концепції, базованої надухові і 

букві «Тез» від 1954 р. Друга пориває з радянською історіографічною традицією, 

пропонуючи версію, максимально віддалену від російського 

великодержавництва та наближену до сучасних українських і польських 

інтерпретацій. 

Традиціоналістська модель надзвичайно розбалансована, що було зумовлено 

потребою реагувати на поточну історіографічну ситуацію, зберігши одночасно 

вірність великодержавницькому тлумаченню діяльності українського гетьмана. 

Потреба постійно балансувати між формою та змістом, що їй суперечить, 

змушувала традиціоналістів уникати так званих «слизьких тем». Імовірно, що 

саме тому в традиціоналістській опції не було створено цілісного тексту про Б. 

Хмельницького. Зрештою, створений традиціоналістами образ Б. Хмельницького 

виявився набагато біднішим, ніж модернізаторський та притаманний українській 

і польській історіографіям. Бракує, зокрема, інтерпретацій таких сюжетів: 

гетьман на тлі військової історії, стратегії легітимації Національно-визвольної 

війни, Гетьманщини та гетьманської влади, курс на спадковий гетьманат, 
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український різновид монархізму, політика  в Молдові, стосунки з українськими 

станами тощо.  

«Возз’єднавча» візія, яка лежить в основі цієї моделі, на похідних рівнях 

концептуалізації насичена сюжетами, які часто їй суперечать та погано 

поєднуються між собою. Однак саме вони тримають її на плаву в сучасному 

дискурсі. Б. Хмельницький традиційно постає поборником «возз’єднання», але 

при цьому в традиціоналістському таборі були змушені відмовитися від ідеї, що 

гетьман завжди був прихильником українсько-московського поєднання. Останнє 

вже розглядають як одну з альтернатив, а основною заслугою гетьмана 

проголошують перехід на рейки розуміння того, що московський вибір є 

оптимальним для України. З’явилася концепція, яка визначає турецький 

протекторат як варіант, який Б. Хмельницький розглядав цілком серйозно. Появу 

в політичних концепціях гетьмана ідеї зверхності царя над Україною датують 

кінцем 1648 – початком 1649 р. Отже, по суті, заперечують невідворотність 

«возз’єднання», обстоювану на верхньому поверсі інтерпретації ранньомодерної 

української історії. І навіть Переяслав 1654 р. пояснюють у категоріях 

«оптимального вибору з можливих». Хоча залишають в історіографічному 

обігові й тезу про те, що в українському суспільстві вже на 1648 р. існувала ідея 

щодо необхідності поєднання з Московською державою.  

Іншою традиціоналістською новацією, яка працює на розмивання 

фундаменту «возз’єднавчої» візії, стало пряме визнання, подібно до української 

та польської історіографій, результативності зусиль Б. Хмельницького, 

спрямованих на створення української держави – Гетьманщини, та наявність 

незалежницьких устремлінь в його політичних концепціях. Проте на відміну від 

українських та польських інтерпретацій ідею незалежності розглядають під 

кутом від’єднання від Речі Посполитої з неминучим наступним «возз’єднанням» 

з Московською державою. Такий підхід мав пом’якшити суперечності з 

концепцією невідворотності українсько-російського поєднання.  А визнання за Б. 

Хмельницьким функції державотворця було використано для пояснення того, 
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чому після Переяслава 1654 р. гетьман послідовно обстоював самодостатність 

Гетьманщини перед московськими втручаннями.          

Ще один компонент традиціоналістської моделі, який погано вписується в 

концептуальну оболонку оптимальності московського вибору для України, це 

зовнішня політика Б. Хмельницького в 1654–1657 рр. та глибокі суперечності, 

які виникали на цьому ґрунті між Чигирином і Москвою. Оминути проблему не 

видавалося можливим. Тому в традиціоналістському таборі пішли шляхом 

применшення розбіжностей, а то й перекидання частини провини на 

українського гетьмана, наприклад, у ситуації з напругою, яка виникла за 

наслідками Віленського перемир’я 1656 р. А курс Москви на розмивання 

самодостатності Гетьманщини пробують пояснити пропольськими провокаціями 

козацької старшини. З’явилися перші спроби поставити під сумнів 

безальтернативність вибору Б. Хмельницького на користь переяславсько-

московської системи 1654 р. Під тиском сучасних напрацювань почалися 

розмови про те, що гетьман і далі розглядав турецький та польський варіанти, а 

то й «вчасно помер», інакше напрацював би на осуд, як інші гетьмани, а не на 

лаври «возз’єднувача».  

Модернізаторський образ Б. Хмельницького, який асоціюється переважно з 

концептуалізаціями Т. Таїрової-Яковлєвої, навпаки, позбавлений 

розбалансувань. Його візитною карткою стало визнання центрального значення 

українських інтересів під час інтерпретації діяльності Б. Хмельницького. Це 

відразу знищило основу для тих суперечностей, з якими постійно 

зіштовхувалися представники традиціоналістського табору. Український гетьман 

постає щонайперше талановитим будівничим держави. Головною ідеєю Б. 

Хмельницького проголошено незалежну Гетьманщину, а не «возз’єднання» з 

Московською державою, що ставило інтерпретації Т. Таїрової-Яковлєвої в один 

ряд із баченням більшості українських та польських дослідників. Сполучною 

ланкою в історіографічному просторі стали й такі складники модернізаторської 

версії, як тези про те, що Б. Хмельницький усю зовнішню політику 

підпорядкував ідеї формування передумов для виживання Гетьманщини як 
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держави і що його ідеалом був віддалений протекторат когось із сусідів, не 

обов’язково Москви. Звідси й ключовий висновок, що гетьман лише потрапивши 

у глухий кут пішов на створення переяславсько-московської системи 1654 р. 

Лише вкрай несприятлива військова ситуація підштовхнула його до поєднання з 

Москвою.  

Принципово важливою була теза дослідниці, що Б. Хмельницький сприймав 

Березневі статті 1654 р. крізь призму політико-правових уявлень, винесених із 

функціонування Речі Посполитої та попередніх домовленостей козаків із 

Варшавою. Гетьман не вважав переяславсько-московську систему вічною, 

розглядав можливість вийти з неї. Навіть більше: він фактично розірвав угоду 

після укладення Віленського перемир’я, хоча формально й не виходив із неї.  

Водночас між традиціоналістським та модернізаторським образами існують 

і точки дотику. Обидва табори подають Б. Хмельницького як позитивну постать, 

що зробила величезний внесок в історію, відзначають особисті таланти гетьмана 

як політика, організатора й полководця. Гетьман постає правителем зі власними 

стратегіями, а московський вибір – як одна із альтернатив. Реальний обсяг влади 

Б. Хмельницького, глибокі розбіжності між його політичним курсом та 

політикою Москви, проблема турецького протекторату, визнання того, що і після 

Переяслава 1654 р. розглядався варіант переходу під опіку Туреччини, – усе це 

зближувало модернізаторський і традиціоналістський образи, хоча кожен із цих 

напрямів містив низку різноманітних його інтерпретацій.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті проведеного дослідження на захист виносяться такі положення 

та висновки: 

До сьогодні в історіографії відсутнє синтетичне дослідження образів 

Богдана Хмельницького, створених у сучасній українській, польській та 

російській історіографії. У розпорядженні історика лише з’ясування з різною 

ступінню повноти лише окремих аспектів проблеми, що вимагає проведення 

спеціального системного дослідження. Проте історіографічні напрацювання 

містять низку ідей, наділених значним інспіраційним потенціалом. Зокрема, 

варто відзначити аналіз В. Маслаком специфіки опрацювання в сучасній 

польській та російській історіографії проблематики ранньомодерної української 

державності, спостереження С. Плохія щодо сучасних підходів українських та 

російських істориків до тлумачення Переяславської ради 1654 р., доробок В. 

Брехуненка, В. Кравченка та О. Яся з цієї ж тематики, А. Нагельського, К. 

Петкевича та Т. Хинчевської-Геннель з польської історіографії доби Б. 

Хмельницького. 

Джерельна база дослідження має два рівні. Перший наповнюють пам’ятки, 

які містять інформацію про образ Б. Хмельницького в сучасній українській, 

польській та російській історіографії: монографії, статті, тези виступів, рецензії, 

археографічні публікації джерел. До другого рівня зараховано пам’ятки, які 

віддзеркалюють специфіку образу Б. Хмельницького та його доби в попередніх 

українській, польській та російській історіографічних традиціях. Загалом ступінь 

повноти залученої джерельної бази достатній для всебічного дослідження 

порушеної в дисертації проблеми. 

Ключовою закономірністю сучасних інтерпретацій постаті Б. 

Хмельницького стало зближення базових підходів українських та польських 

істориків, а також модернізаторського крила російської історіографії. Це 

зближення полягало в переході більшості польських та незначної частини 
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російських істориків на позиції, що віддзеркалювали головну тенденцію сучасної 

української історіографії: оцінка діяльності гетьмана крізь призму його 

державотворчої діяльності, визнаної за цілком органічну потребу українського 

світу. Попри критику в Україні таких підходів саме він став джерелом 

взаємозближення та взаємопроникнення сучасних інтерпретацій і визначив 

спорідненість образів і саме на цій основі сформувалися сутнісно близькі образи 

Б. Хмельницького. 

Польські історики (за винятком хіба М. Франца) остаточно відмовилися від 

опції інтерпретації постаті Б. Хмельницького крізь призму концепції «домової 

війни» та висування на передній план ролі гетьмана в розгортанні кризи Речі 

Посполитої з кінцевим наслідком у вигляді трьох поділів Польщі. Історичну роль 

гетьмана оцінюють у світлі визнання природності появи та реалізації ідеї 

відновлення української державності. Дзеркальний підхід притаманний і 

модернізаторському крилу російської історіографії, найбільш яскравим 

представником якого є Т. Таїрова-Яковлєва. У фундамент модернізаторського 

прочитання діяльності Б. Хмельницького було покладено його державотворчу 

діяльність, яка визнається природним та самодостатнім складником 

східноєвропейського історичного процесу, а також власне базові українські 

інтереси, які бачаться у збереженні державності, прагненні до незалежності й 

охопленні Гетьманщиною всіх етнічних українських земель.  

Поза цими трендами, однак, перебуває більшість російських істориків-

традиціоналістів з їхнім курсом на пролонгацію великодержавницького бачення 

в дусі «возз’єднавчої» концепції та їхнє пристосування до сучасних наукових 

реалій. 

Ще однією фундаментальною особливістю сучасної історіографічної 

ситуації є той факт, що в усіх середовищах домінує так звана «ідеологія 

професіоналізму». Більшість українських дослідників, усі польські та російські, 

які спеціалізуються на дослідженні доби Б. Хмельницького, не помічені в 

дослідженні суто теоретичних проблем історичного пізнання, й фокусувалися 

безпосередньо на дослідницьких та інтерпретаційних процедурах.     
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Сучасні наукові образи Б. Хмельницького в зазначених історіографіях 

постали на перетині абсорбування спадку попередніх інтелектуальних традицій 

(у кожному випадку своїх), а також потужного тиску нових дискурсів, які 

з’явилися під впливом тих посутніх змін інтелектуального та ідеологічного тла, 

які переживають із початку 1990-х рр. гуманітаристики в Україні, Польщі та 

Росії. Цей вплив не тільки призвів до значних зсувів у прочитанні історії 

ранньомодерної української державності, а й посутньо відбився на опрацюванні 

образів Б. Хмельницького – постаті, з якою пов’язаний вихід українського 

соціуму на траєкторію Національно-визвольної війни, зміна еліт, побудова 

Української держави у вигляді Гетьманщини.  

Переважна більшість українських дослідників опинилися перед 

необхідністю переосмислювати підходи до доби Б. Хмельницького. До того ж 

постала потреба відрізнити оновлення історичної думки від нової 

кон’юнктурщини та спроб зберегти колишній статус-кво в інтерпретації 

ранньомодерної української державності, закамуфльованих закликами чи то до 

безсторонніх підходів, чи то до відмови від пошуку «національного» в 

історичному минулому.  

В Україні 1990-ті рр. – початок ХХІ ст. стали добою відмови від радянського 

канону й пошуку нових підходів. Відбулася реактуалізація концептуального 

доробку української історіографії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., 

засвоєння комплексу ідей, розвинутих істориками з української діаспори, 

поєднання із цими істориками в спільний науковий простір, освоєння нових 

дослідницьких опцій, як-то: компаравістика, історія еліт, конфесіоналізація, 

концепція легітимації та полі підлеглості. При цьому процес відмови від 

радянської спадщини й опрацювання нових підходів супроводжувався гострими 

дискусіями з приводу оптимального вектора змін та модернізації історіописання 

взагалі.  

Для російських істориків фактично виявилося неможливим забезпечити 

одночасно внутрішню збалансованість та конкурентоспроможність 

«возз’єднавчого» образу гетьмана та й російського великодержавницького 
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загалом. Проте лише поодинокі дослідники відмовилисяпрацювати у 

великодержавницькій опції. Розрив із великодержавницькою парадигмою, 

оповитою в радянські часи духом і буквою «Тез про 300-ліття возз’єднання 

України з Росією», пов’язаний з новою генерацією, а конкурентоспроможність 

російських інтерпретацій досягається якраз через появу модернізаторського 

образу Б. Хмельницького. У модернізаторському баченні було відкинуто 

великодержавницькі підходи, закорінені як у російську традицію ХІХ – початку 

ХХ ст., так і в радянську «возз’єднавчу схему», базовану на духові й букві «Тез 

про возз’єднання України з Росією». Але більшість російських істориків 

належать до традиціоналістського табору, намагаючись пристосувати радянську 

«возз’єднавче» бачення образу Б. Хмельницького до сучасної інтелектуальної 

ситуації. 

Якщо в Росії поява модернізаторської версії означало глибокий розкол в 

доти монолітному великодержавницькому таборі, то зміни в польській 

історіографії виявилися логічним підсумком органічної еволюції, яка 

розпочалася ще в 1960–1970-ті рр. зусиллями З. Вуйцика, В. Сєрчика та Я. 

Пердені й була підхоплена в 1980-ті рр. Т. Хинчевською-Геннель, М. 

Нагельським та Я. Качмарчиком. Власне, ці історики (за винятком передчасно 

померлого Я. Пердені) стали активними провідниками змін кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., а монографія Я. Качмарчика «Гетьман Богдан Хмельницький» задала 

визначальну для сучасної історіографії тональність інтерпретацій різних аспектів 

діяльності й політичних концепцій гетьмана та оцінки його історичної ролі. 

Сучасні наукові образи Б. Хмельницького, створені в Україні, Польщі та 

Росії підносять гетьмана на висоту видатної постаті європейського масштабу, чиї 

діяння відіграли величезну історичну роль. Нечисленні спроби в Україні та 

Польщі приземлити історичне значення постаті гетьмана шляхом педалювання 

на окремих прорахунках та рисах вдачі, потонули в тезах протилежного 

характеру. В Україні навіть з табору, який не поділяє сучасних домінатних 

підходів до інтерпретації доби Б. Хмельницького, усе одно лунають тези про 

геніальність гетьмана та життєздатність створеної ним держави. Визнання 
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епохальності гетьмана в Польщі означає, що подолано давню традицію польської 

історіографії розглядати постать гетьмана крізь призму подальшого занепаду 

Речі Посполитої.   

Головною інтерпретаційною тенденцією серед українських та польських 

істориків, а також у концепції Т. Таїрової-Яковлєвої стало визнання соціального 

вибуху в Україні середини XVII ст., очоленого Б. Хмельницьким, як війни, 

породженої не тільки соціальними, а й національними суперечностями в Речі 

Посполитій. У Польщі була опрацьована концепція кризи, спровокованої хибним 

вирішенням українського питання під час Люблінської унії 1569 р. Водночас в 

українській історіографії з’явилося бачення, що постало на основі впровадження 

концепції громадянської війни середини XVII ст., відкинутою нині в Польщі. 

Порівняння реальних інтерпретаційних моделей, опрацьованих в Україні, 

Польщі та в модернізаторському таборі російської історіографії засвідчує, що 

домінують підходи та інтерпретації, які в Україні були розкритиковані як прояв 

нібито перелицювання радянської візії, «рефлексивної та реверсивної історії», 

появи нового «нормативного канону», міфологізації  та «націоналізації» історії. 

А ключові характеристики сучасного польського та російського 

модернізаторського образу Б. Хмельницького перегукуються з домінантними 

українськими аналогами.  

Сучасний український, польський, а також російський модернізаторський  

образ Б. Хмельницького будується навколо обговорення проблеми, на якому 

етапі в гетьмана виникла ідея одержавлення українського світу, коли ця ідея 

трансформувалася в концепцію незалежності, яким бачився в Чигирині 

ідеальний зв’язок між Гетьманщиною й Річчю Посполитою, якими були 

перспективи виживання незалежної Гетьманщини, яке місце в цьому процесі 

належить Зборівській угоді 1649 р., Берестецькій битві 1651 р. та Переяславській 

раді 1654 р. Відповідно стратегії Б. Хмельницького розглядають польські 

історики, а також Т. Таїрова-Яковлєва, подібно як і в Україні, у світлі реалізації 

державотворчого задуму. Відмінності розпочинаються лише на етапі.  
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Інший, не менш важливий складник полягає в тому, що серцевиною 

політичної програми гетьмана принципово й однозначно бачиться 

державотворча ідея та поява прагнення унезалежнити Україну від Речі 

Посполитої. Цей компонент присутній навіть у традиціоналістських російських 

інтерпретаціях, хоча й обтяжений тезою про унезалежнення не як самоціль, а 

транзитний пункт для переходу під зверхність московського царя. Дискутується 

лише проблема хронології виникнення курсу на державність та незалежність, а 

також інтелектуальні витоки появи його у світоглядних орієнтирах гетьмана й 

старшини. У польській історіографії пустила коріння давня українська концепція 

про те, що Б. Хмельницький мислив себе правителем усієї України, а не суто 

козацького державного утворення, що підсумовувало відхід від візії 

громадянської війни. Прямі висловлювання З. Вуйцика про неприйнятність цієї 

візії були зовнішнім виявом глибокої еволюції підходів польської історіографії 

до історії ранньомодерної української державності.   

Український образ Б. Хмельницького є більш багатогранним, ніж польські 

чи російські версії. Цей образ охоплює ті питання, які в останніх або не 

представлені, або ледь позначені: інтелектуальні джерела визрівання політичних 

концепцій гетьмана, зв’язок політичної програми гетьмана з комплексом уявлень 

попередньої козацької старшини, бачення та розв’язання Б. Хмельницьким 

проблеми легітимності Гетьманщини, її правителя та еліти, внутрішня політика, 

гетьманські клейноди тощо.  

Сучасний стан наукового осмислення постаті Б. Хмельницького забезпечив 

появу широкого поля для комунікацій, взаємовпливів та взаємозбагачення між 

українськими, польськими та російським істориками. Як наслідок це вилилося не 

тільки в зазначене вище зближення базових підходів української, польської та 

модернізаторської російської історіографій, а в перегук ключових інтерпретацій, 

а також у подібність пояснень низки прикладних аспектів діяльності  Б. 

Хмельницького з російськими традиціоналістськими версіями. 

Одна з провідних ідей польської та модернізаторської російської 

історіографії, ідея балансування Б. Хмельницького між сусідніми державами 



391 
 

 

заради збереження Гетьманщини, перегукується з концепцією поліпідлеглості, 

яка активно використовується в українській історіографії. Принципово схожими 

в Україні, Польщі та в концептуалізаціях Т. Таїрової-Яковлєвої є інтерпретації 

стратегій Б. Хмельницького, спрямованих на посилення гетьманської влади, 

утворення спадкового гетьманату, династичний проект у Молдові. Розбіжності й 

різночитання починаються лише на рівні конкретизації того чи того складника. 

Скажімо, як в українській, так і в польській історіографії дискусійним 

залишається питання щодо хронології появи в Б. Хмельницького державницьких 

інтенцій, а також ідеї незалежності. Але і там, і там представлені концепції про 

зародження в гетьмана незалежницьких устремлінь уже в перші місяці 

Національно-визвольної війни. Так само множинністю інтерпретацій 

характеризується блок проблем, пов’язаних з реалізацією ідеї незалежності. Але 

в будь-якому разі й українські, і польські історики розглядають діяльність 

гетьмана саме в такому контексті, чим підкреслюється масштабність та 

непересічна впливовість діянь.     

Принципово подібними є оцінки ролі й місця Кримського ханату в 

політичних концепціях Б. Хмельницького. На цьому питанні зійшлися 

представники всіх трьох історіографій, навіть традиціоналісти. Консенсусною 

стала теза про те, що без татарської кінноти гетьман не мав шансів у 

протистоянні з військом Речі Посполитої, а до того ж, військово-політичний 

союз із Бахчисараєм, попри всі проблеми, убезпечував Б. Хмельницького від 

удару в спину. В українській історіографії концептуалізовано й роль хана Іслам-

Гірея в процесі легітимізації Гетьманщини Варшавою. Дуже показовим фактом є 

поява в традиціоналістському таборі російської історіографії тези, що Б. 

Хмельницький бачив розвиток стосунків із Кримським ханатом, Трансильванією 

та Дунайськими князівствами як спосіб зберегти Гетьманщину без умови 

«возз’єднання» з Росією. Ця теза розбалансовує великодержавницький каркас 

традиціоналістського образу Б. Хмельницького, але вона є яскравим свідченням 

посилення напруги між суто науковими результатами й накинутими зверху 

інтерпретаційними лекалами.  
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Бачення турецького вектора політики Б. Хмельницького типологічно схоже 

в українській та польській історіографіях, а також у модернізаторському крилі 

російської. В усіх трьох випадках Туреччина розглядається як важливий напрям 

докладення зовнішньополітичних зусиль гетьмана, починаючи з 1648 р. 

Проблему протекторату султана інтерпретують під кутом формування Б. 

Хмельницьким сприятливих передумов для війни з Варшавою та збереження 

Гетьманщини.  Гетьман виступає генератором ідеї турецького протекторату. У 

сучасній  українській концепції полівасалітету Османській імперії відводиться 

роль одного з чотирьох протекторів поряд із Московією, Швецією та Річчю 

Посполитою та врівноважувача апетитів решти з них. У Польщі з’явилася 

концепція оптимальності для України турецького протекторату порівняно з 

переяславсько-московською системою 1654 р. та Гадяцькою угодою 1658 р.  

Натомість у традиціоналістському прочитанні Туреччину та Крим і далі 

трактують як джерело уярмлення України, єдиний порятунок від чого Б. 

Хмельницький бачив у зверхності московського царя. Цей рефрен подекуди 

прямо, подекуди завуальовано, але обов’язково присутній у традиціоналістських 

текстах. У стосунках зі Стамбулом гетьман хотів лише отримати гарантію 

військового союзу з Кримським ханатом. Не Б. Хмельницький, а султан був 

ініціатором протекторату. Найбільша заслуга гетьмана й водночас показове 

свідчення його дипломатичного хисту вбачається в тому, що він уник 

протекторату Османської імперії. Якщо в українській історіографії турецький 

вектор розглядають як рівноцінний, хоча й обтяжений конфесійним чинником, а 

в польській було навіть генеровано щойно згадану концепцію, то в 

традиціоналістському російському таборі панують зовсім інші оцінки, підводячи 

до уявлень про неуникненність та оптимальність переяславсько-московської 

системи 1654 р.   

Проте на етапі наповнення великодержавницького каркасу  проблеми 

турецької протекції для Гетьманщини з’являються положення, які йому прямо 

суперечать, наближаючись до конкурентних інтерпретацій. Зокрема, 

невід’ємним складником є теза про те, що встановлення османського 
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протекторату було б можливим, якби султан підкріпив свої бажання 

матеріальними жертвами. Стверджується, що гетьман та його оточення 

розглядали в 1652–1653 рр. турецький протекторат як запасний варіант на 

випадок, якщо московський цар не наважиться взяти Україну під свою 

зверхність.     

Подібним розбалансуванням між формою і змістом є пояснення в 

традиціоналістській російській історіографії московської політики Б. 

Хмельницького, центрального для традиціоналістів пункту. Від радянських часів 

була успадкована інтерпретаційна вісь – заданість і оптимальність в тих умовах 

поєднання з Московією. Екстремою тут є пряме запозичення концепції 

«найбільшого блага» Г. Саніним та М. Рогожиним. Однак на рівні 

конструювання тканини московських стратегій гетьмана ця вісь зазнає потужних 

деформацій, неминучих з огляду на потребу конкурентно реагувати на 

інтерпретації українських та польських істориків, як і візії Т. Таїрової-Яковлєвої. 

Найголовніше, що традиціоналістам не вдалося втримати на плаву ключове 

положення про те, що Б. Хмельницький послідовно мислив  категоріями набуття 

царської зверхності. Попри всі застереження та намагання обставити 

різновекторність політики Чигирина москвоцентричними положеннями, курс 

гетьмана на Переяслав 1654 р. все одно постає результатом політичного вибору в 

тогочасних обставинах, а не іманентним процесом. По-друге, було прийнято 

візію конкурентів про те, що мета, якій Б. Хмельницький підпорядкував усі свої 

стратегії, полягала ву збереженні щойно створеної держави. По-третє, 

традиціоналісти були змушені адаптувати й положення про те, що Гетьманщина 

могла вижити лише балансуючи між сусідами.  

Усе це закладало міну під основу традиційного російського 

великодержавницького прочитання переяславсько-московської системи 1654 р. – 

концепцію оптимальності для Б. Хмельницького московської зверхності. 

Невипадково з’явилася навіть версія про те, що гетьман розраховував зберегти 

Гетьманщину без прийняття підданства цареві, а встановлення турецького 

протекторату було дуже реальним. Крім того, була висловлена теза (навіть в 
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ортодоксальному традиціоналістському прочитанні), що політичні концепції 

гетьмана не містили в 1648 р. положення про московську зверхність, і тільки 

після того, як з’ясувалося, що неможливо розв’язати проблему в рамках Речі 

Посполитої, одночасно з ідеєю унезалежнення Гетьманщини з’явилася ідея 

«возз’єднання».  

Однак, зрештою, традиціоналістський образ, попри нагромадження подібних 

тез, все одно тяжіє до зображення Переяслава 1654 р. як неминучої й 

оптимальної розв’язки для Б. Хмельницького. Тоді як у сучасній польській та 

українській історіографіях, а також у концептуалізаціях Т. Таїрової-Яковлєвої 

лише фатальна комплікація обставин змусила гетьмана піти під зверхність 

московського царя. І в цьому величезна відмінність традиціоналістського образу 

від інших аналогів. До того ж в українській історіографії важливим ракурсом для 

інтерпретації Переяслава 1654 р. стала проблема розв’язання Б, Хмельницьким 

через протекцію царя питання легітимності Гетьманщини та гетьмана як 

правителя. Це надає московським стратегіям Б. Хмельницького та ґенезі 

переяславсько-московської системи 1654 р. дуже промовистого відсвіту. 

Софістичність сучасної російської великодержавницької візії набуває 

найбільш виразного прояву під час інтерпретації гострих суперечностей між 

політикою Б. Хмельницького після Переяслава 1654 р. та московськими 

інтенціями. Пояснюючи переяславський вибір Б. Хмельницького тим, що 

гетьман переконався в неможливості зберегти державність в рамках Речі 

Посполитої і можливістю це зробити нібито лише під московською зверхністю, 

традиціоналісти, однак, мусили пояснити швидку появу в Москви планів 

розмити українську державність. Вихід було знайдено в перекладанні вини на ту 

частину української еліти, яка воліла позбутися московської зверхності.  При 

цьому  критичні стріли оминали Б. Хмельницького, хоча водночас визнавалося, 

що він не тільки вів себе як суверенний володар, а й розглядав варіант виходу з-

під протекції царя. 

Подібних вад позбавлені український та польський образи Б. 

Хмельницького, а також інтерпретації Т. Таїрової-Яковлєвої, оскільки 
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післяпереяславська діяльність гетьмана розглядалася крізь призму 

державотворчих інтересів. Б. Хмельницький постає політиком, який намагався 

плести різноманітні міжнародні комбінації для забезпечення самодостатності 

Гетьманщини, а тому легко йшов на переміну альянсів, але офіційно не 

скидаючи зверхності царя. У Польщі з’явилася концепція провини Варшави за 

рішення Б. Хмельницького піти на формування переяславсько-московської 

системи. Т. Таїрова-Яковлєва підтримала візію Т. Чухліба стосовно 

нератифікованості Березневих статей в Гетьманщині, а також висунула тезу про 

те, що ухвали Переяславської ради 1654 р. були фактично денонсовані 

Віленським перемир’ям 1656 р. І в цьому разюча відмінність модернізаторського 

прочитання від традиціоналістського.  

Якщо в образах, створених в Україні та Польщі, а також у Росії (Т. Таїрова-

Яковлєва), непересічність Б. Хмельницького виводиться з його державотворчої 

функції, яка уможливила кристалізацію інших фундаментальних суспільних змін 

в Україні, то в традиціоналістській російській історіографії мірилом і далі 

залишається створення гетьманом переяславсько-московської системи 1654 р.  І 

така концептуалізація  ослаблює ті точки дотику, які спостерігаються в Україні, 

Польщі та Росії в інтерпретаціях різних складників діяльності та уявлень Б. 

Хмельницького. Натомість типологічна схожість між ключовими підходами та 

інтерпретаціями в українській та польській історіографіях значною мірою 

нівелює аспектні відмінності, зменшує вплив останніх на сприйняття створених 

образів, концентруючи увагу на перегуках.  
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