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ДОБА КОЗАЧЧИНИ ЯК ОБ’ЄКТ  
УКРАЇНОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті висвітлюються історичні умови, у яких зародилася і 

формувалася козаччина, чинники її творення в ХV–ХVІІ ст. Виділено 
причини, які призвели до втрати завоювань національно-визвольної війни 
під проводом Б. Хмельницького. 

 
У самопізнанні й самотворенні українського народу, осмисленні 

процесу формування природо-соціальних основ  його буття та здійснення 
історичного покликання виключно важлива роль належить козацько-
гетьманській добі і не тільки через її обшири (понад 300 років), а 
насамперед за масштабністю, змістом та гостротою вирішуваних проблем. І 
саме тому дослідженню козаччини від її початків і до сьогодення такої 
великої уваги надавала й надає українська наука. Назвемо лише деякі, 
найбільш відомі імена українських та зарубіжних дослідників, які в різний 
час досліджували або досліджують життя українських козаків. Це: 
З. Коховський, С. Оріховський, З. Герберштайн, І. Борецький, К. Сакович, 
З. Копистенський, К. Транквіліон-Ставровецький, Л. Зизанія, І. Гізель, 
І. Галятовський, Д. Туптало, Г. Боплан, Е. Лясота, Д. Бантиш-Каменський, 
В. Рубан, автор «Історії Русів», Самовидець, С. Величко, Г. Грабянка. А 
серед дослідників ХІХ–ХХ ст. перш за все – М. Максимович, 
М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, Д. Яворницький, 
М. Грушевський, Д. Дорошенко, В. Липинський, І. Крип’якевич, 
О. Апанович, О. Оглоблин, О. Пріцак, Л. Винар, І. Дзира, Ю. Мицик, 
В. Смолій, В. Степанков, В. Сергійчук, Д. Наливайко, В. Шевчук, 
І. Стороженко, В. Кривошея, Т. Чухліб, В. Щербак та ін. Саме на основі 
їхніх досліджень, крок за кроком, формувалося системне, цілісне уявлення 
не тільки про особливості життя народу в цей період, а й причини та 
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механізми творення ним такого явища як козаччина. Її виникнення 
органічно було пов’язане з обставинами та характером життя українського 
народу, починаючи з ХV ст. 

Історичне підґрунтя, на якому формувалася козаччина – складні й вкрай 
суперечливі соціально-економічні й політичні умови життя, культурного та 
етнонаціонального розвитку українського народу в кінці ХV–ХVІІ ст. Тому 
козаччина була не випадковим явищем в Україні. Вона породжена умовами 
й характером життя українського народу. Процес же її виникнення й 
розвитку був тривалим і суперечливим. Та зміни тут, особливо на першому 
етапі, відбувалися поза увагою широкого загалу, оскільки життя козаків 
проходило в степових просторах удалині від культурних осідків.  

Тож не дивно, коли в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. козаччина 
виступає на історичну арену вже як соціальне явище, як серйозна військова 
потуга, на запитання: Звідки вона взялася? Довго ніхто не міг дати розумну 
відповідь. І це при тому, що увага до становлення та механізмів творення 
козаччини увесь час наростає уже з ІІ пол. ХVІ ст. 

Польські та інші іноземні історики, письменники й мандрівники, 
поставши перед фактом появи оригінальної суспільної верстви, подібної 
якій у світовій історії не було аналогії, намагалися пояснити її кожен по-
своєму. За ними згодом пішли й козацькі літописці, які свої обґрунтування 
та пояснення також будували нерідко за чисто зовнішніми ознаками і 
формами її прояву. Так, польсько-литовський хроніст ІІ пол. ХVІ ст. 
М. Стрийковський появу назви козаків пов’язував з іменем якогось 
давнього їх ватажка Козака, який завзято й переможно боровся з татарами. 
Польські історики П. П’ясецький і В. Коховський вбачали її походження 
від слова «коза», бо козаки, на їхню думку, були такими прудкими, як і 
кози. Г. Грабянка – козацький літописець поч. ХVІІІ ст. назву козаків 
виводив від хозар, а інший літописець П. Симоновський (ІІ пол. ХVІІІ ст.), 
вичитавши десь у римського географа, що на Кавказі була область Гірканія, 
вважав її за батьківщину козаків. 

Окремі історики, наприклад, польський – М. Бельський, французький 
інженер Г. Боплан, козацький літописець С. Величко ще й на поч. ХVІІІ ст. 
вважали козаків за місцевий тубільний стан, хоч дехто з них, як і 
С. Величко, одночасно вважав їх за походженням сарматами або козарами. 

Фактично ще в І пол. ХІХ ст. українська історіографія не могла дати 
чіткої відповіді на питання про походження козаків. Так, автор «Исторіи 
Малой Россіи» (1822) Д. Бантиш-Каменський вивід козаків починає з 
черкасів чи то черкесів, що переселилися на Наддніпрянщину з Кавказу. 

Більш глибоке наукове осмислення проблеми походження козаків 
починається лише з ІІ пол. ХІХ ст. У 1863 р. з’являється розвідка 
В.Антоновича «Изслъдованіе о козачестве по актамъ съ 1500 по 1648 
годъ». В ній В.Антонович чи не першим, зокрема,  висловив думку про те, 
що козаччина як явище, перебуває в тісному зв’язку з громадським, 
вічовим укладом старої Русі, і що козацькі громади  – це ті ж самі вічові 
громади на Південній Київщині й Поділлі під татарським і литовським 
пануванням у кінці ХV ст., які тільки виступають під запозиченою у татар 
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назвою козаків. Вони зберегли своє віче, яке тепер називається радою, а 
їхні ватажки, що колись назвалися князями, звуться тепер гетьманами. 

Та запропонований В.Антоновичем підхід не відразу був сприйнятий 
позитивно. Так, М. Максимович у своїх «Историческіх письмах о козакахъ 
запорожских» (1863) не без успіху намагався довести, що витоки козаччини 
треба шукати у творенні військово-службових громад, які отримували 
землю від старост і яка називалася тоді «службою». Однак кожна така 
громада мала поставляти одного озброєного вояка до війська великого 
князя. 

П.Куліш походження козаків вважав продуктом степового життя. Він 
характеризував їх як вояків-здобичників, які в походах за здобиччю 
творили ватаги та обирали для них своїх отаманів. Це робило козаків 
мобільними й добре пристосованими до степового й пограничного життя та 
військової служби. І воєводи та старости на пограниччі часто 
використовують їх для військових цілей. Уже на початку ХVІ ст. вони 
тримають козаків у себе на службі, і, йдучи в похід, беруть їх із собою на 
підмогу. Одним із першіх організаторів такої козацької служби був 
черкаський староста Остап Дашкевич (1514–1535 рр.). У Литовськім 
князівстві він вважався найкращим спеціалістом у татарських справах. 
Окрім О. Дашкевича, історія зберегла імена Предслава Лянцкоронського, 
старости Хмельницького, відомого своїм походом на Білгород (Акерман) у 
1516 р.; барського старости Берната Претвича, черкаського старости 
Семена Полозовича. Як прихильники й покровителі козаків ще в кінці 
ХV ст. виступають київський воєвода Юрій Пац, черкаський намісник 
князь Богдан Глинський, київський воєвода князь Дмитро Путятич. Про 
них складалися легенди, оповідання, які згодом були перенесені й на 
сторінки козацьких літописів, де ці імена уже подаються як перші козацькі 
«гетьмани».  

Та найбільш славним серед них стало ім’я князя Дмитра Вишневецького 
(прозваного у народі Байдою), який дійсно став легендою в історії 
становлення та розвитку козацтва. І все ж, виділяючи роль української 
шляхти, у т.ч. й тієї, що була на урядовій службі, не варто саме в ній бачити 
визначальний чинник творення козаччини. 

Бо істина, як здається, була десь посередині. То ж і не дивно, що вже на 
початку ХХ ст. своє бачення звідки і як постала козаччина запропонував і 
М. Грушевський.  

Історичні умови, у яких формувалася козаччина, як і чинники її 
творення, на його думку, не були та й не могли бути якимись 
однозначними. Її формували побутові, соціально-економічні, політичні й 
культурні складники та чинники, які й стали головним рушієм 
еволюційних і революційних процесів в Україні у ХVІ–ХVІІ ст. та 
проявилися в таких формах і засобах, що уособлювала їх козаччина. Що ж 
стосується ролі пограничних як урядових, так і не урядових старост, воєвод 
і магнатів, то вони дійсно помітно впливали на якісне зростання сили й 
енергії козаччини. Долучаючи козаків до участі у своїх військових дійствах 
(походах, охороні територій тощо), вони, на думку М. Грушевського, 
розколисували динамічну енергію козаччини і тим готували й 
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прискорювали процес її самоорганізації. Але вони не були ні творцями, ні 
формальними провідниками козаччини хоч би трохи в тім сенсі, в якім 
декого з них пізніше представляла козацька літописна традиція. «Загалом 
же, беручи все те шляхетське «козацтво» від часу до часу тільки, 
принагідно або хвилево використовуло місцеву козаччину народню, не 
роблячи нічого для її постійної організації і зовсім не приймаючи на себе 
(виключивши одного тільки Дмитра Вишневецького в 1550-1560 рр.) ролі 
формальних поводирів козаччини. Навпаки, репрезентанти сього 
шляхетського козацтва мали всяку причину на те, щоб тільки не 
маніфестувати ся офіціально своїми зв’язками з козаччиною, а навіть 
скромно промовчувати їх»1. Початок ХVІІ ст. дає багато прикладів, які 
підтверджують те, коли й як з явища чисто побутового, характерного для 
східноукраїнського життя, козаччина переростає в новий, ще невідомий 
соціально-національний феномен. З цього часу вже й саме козацтво, крок за 
кроком,  починає все глибше усвідомлювати свою органічну єдність з 
українським народом. Воно проголошує свою солідарність з українським 
селянством, інтелігенцією, православним духовенством, народною 
культурою та вірою і починає все енергійніше проявляти себе на ґрунті 
релігійних і національних змагань. Відтепер саме козаччина постає в центрі 
всього українського життя впродовж наступних майже двох століть.  

А в його основі з цього часу починають все виразніше проявлятися ті 
складники й чинники, які в подальшому стають визначальними як у 
формуванні української нації, так і в творенні її окремішньої держави. Саме 
життя вносило в цей процес корективи. Так, коли ще й наприкінці ХVІ ст. 
козацькі рухи й збройні повстання були переважно хаотичними, мало 
організованими, без чіткої та єдиної мети, то вже в першому двадцятилітті 
ХVІІ ст. вони стають все більш осмисленими й скоординованими2. 

І підставою цьому стає суттєве розширення підґрунтя, на яке тепер 
спирається козаччина не тільки у сфері політичній і військовій, а й 
соціальній, духовній, сфері культури. Найбільш далекоглядним 
провідникам козаччини, зокрема, П. Сагайдачному, а згодом 
Б.Хмельницькому стає зрозумілим, що тільки з поєднанням інтересів 
народу в усіх цих сферах можна досягти бажаного. 

То ж цілком логічно, що й суспільна сила, яка виростає з надр народу, 
чи не першим своїм завданням відтепер проголошує – бути головною 
опорою і захисницею православної віри й української народності. 

Зі свого боку й діячі православної церкви все більше переконуються, що 
тільки під захистом козаків можна більш безпечно й ефективно проводити 
свою культурно-релігійну діяльність і тут найбільш придатним осідком 
може стати м. Київ. І як наслідок, на поч. другого десятиліття  ХVІІ ст. 

                                           
1 Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 ч., 12 кн. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. VІІ. 

– С. 99. 
2 Тут можна пригадати хоч би ту невизначеність, яка виникла на нараді у Переяславі після 

поразки С. Наливайка, коли козаки ніяк не могли визначитися, що ж їм далі робити: чи 
віддатися на протекцію московського царя, чи йти під кримського хана, чи здатися на милість 
Жолкєвського. 
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центр релігійного, а разом з ним і національного життя переміщується до 
Києва. Сюди приходять найвідоміші й найавторитетніші культурно-
релігійні сили. Єлисей Плетенецький стає архімандритом Печерського 
монастиря і залишається там аж до своєї смерті (1624 р.). За ним приходять 
і такі відомі діячі церкви й культури як: З. Копистенський, П. Беринда, 
Т. Земка, Л. Зизаній, І. Борецький та ін. Враховуючи роль церкви та віри в 
житті народу, П. Сагайдачний проявив неабияку далекоглядність і 
тактичну зрілість, використовує приїзд єрусалимського патріарха Теофана 
та переконує його висвятити кількох українських церковних діячів: ігумена 
Київського братського монастиря І. Копинського – на єпископа 
Перемишльського, І. Борецького – на митрополита, М. Смотрицького – на 
архієпископа Полоцького та зробити ще деякі призначення. 

Митрополит І. Борецький разом з іншими новопризначеними 
церковними діячами видають свою знамениту «Протестацію» 
(28.ІV.1621 р.). У ній вони протестують проти спроби оголосити патріарха 
Єрусалимського турецьким шпигуном та пояснюють своє висвячення, яке 
відбулося відповідно до існуючих релігійних канонів, протестують проти 
переслідування православних уніатським духовенством. І, що особливо 
значимо, у «Протестації» був поданий цілий розділ, присвячений 
козаччині. «Щодо козаків, – наголошувалося в протесті, – то про цих 
рицарських людей ми знаємо, що вони наш рід, наші браття й правовірні 
християне… (вид. наше). Се ж бо те плем’я славного народу руського, з 
насіння Христового, що воювало грецьке царство на Чорному морі й на 
суходолі. Це ж з того покоління військо, що за Олега, монарха Руського, в 
своїх човнах-однодревках по морю й по суші (приробивши до човнів 
колеса) плавало й Царгород штурмувало. Це ж вони за Володимира, 
святого монарха Руського, воювали Грецію, Македонію і Лірію. Це ж їхні 
предки разом з Володимиром хрестителем, віру християнську від 
царгородської церкви приймали, й по цей день у цій вірі родяться, 
христяться й живуть. Живуть не як погане, а як Християне: мають 
пресвітерів, учаться письма, знають Бога й закон свій… 

Коли йдуть на море, перш за все моляться, заявляючи, що йдуть за віру 
християнську на невірних. Другою своєю метою ставлять визволення 
невільників…»1.  

Текст «Протестації» переконливо засвідчує, що в Україні уже на той час 
(поч. ХVІІ ст.) у свідомості принаймні її провідників і найбільш освіченої 
частини спільноти жила ідея тяглості й неперервності українського 
історичного процесу, а також той факт, що союз українського духовенства, 
інтелігенції й козацтва починає розвиватися на якісно нових духовних 
засадах і скріплений він взаємними зацікавленнями. 

Тільки спираючись на власну національну озброєну силу, церковні діячі 
могли заговорити так впевнено, відкрито й чітко про свої наміри й 
устремління. А козаки невдовзі на нараді в Сухій Діброві, у присутності 

                                           
1 Див.: Йов Борецький. Протестація // Людина і довкілля. Антологія. – К., 1995. – Кн. 2. – 

С. 110-111. 
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П.Сагайдачного присягають, що віднині вони будуть боронити свою віру 
«аж до горла»1. 

З посиленням єдності та взаємодії козацтва й православного 
духовенства відбуваються сутнісні зрушення і в характері суспільного 
життя, розширюється і зростає роль його організаційних структур-братств. 

Хоч поява перших братств припадає ще на ХІV ст. та саме в кінці ХVІ – 
на поч. ХVІІ ст. вони суттєво розширюють свої функції, а спектр дії 
виходить далеко за межі чисто професійні, цехові. Вони стають органами 
формування громадської думки й активної дії спільноти. Саме в Україні в 
цей час діяльність братств підноситься на новий, небачений ще в Європі 
рівень. На фоні зміцнення єдності й взаємодії козацтва та православного 
духовенства вони починають діяти  не тільки в містах, а й у селах та в 
структурах православної церкви. В умовах колонізації, політичного й 
конфесійного іноземного гноблення братства намагаються стати й 
органами місцевого самоврядування. «Це були вельми демократичні 
організації, до них входили насамперед ремісники, купці, урядовці 
магістратів, міський простолюд, нижче і середнє православне духівництво, 
а також патріотично настроєні шляхтичі. У братствах, навколо їхніх шкіл і 
друкарень – гуртувалися представники інтелігентських професій: учителі, 
вчені, письменники, митці. Вони формували й розвивали ідеологію 
третього стану, який піднімався на боротьбу проти феодального, 
національного і релігійного гноблення»2.  

То ж однозначно можна стверджувати, що розгортання антифеодальної, 
народно-визвольної боротьби, яке прийшлася на кінець ХVІ ст. (повстання 
під проводом К. Косинського в 1591-1593 рр. та С. Наливайка в 1594-
1596 рр.), суттєво прискорила економічний та суспільно-політичний 
розвиток українських міст і цілих регіонів, активізувала процес осмислення 
народом сенсу й відповідності свого буття.  

Цей процес найбільш помітно й вагомо проявився в розгортанні 
культурно-освітньої діяльності братств: по-перше, у заснуванні друкарень і 
розвитку видавничої справи; по-друге, у створенні шкіл і, зокрема, шкіл 
вищого типу, які стали центрами формування інтелектуальної потуги 
народу; по-третє, в організації наукової та літературно-просвітницької 
роботи. До того ж нові паростки духовного життя тепер проростали не 
тільки на міському гранті, а й у сільських місцевостях на базі великих 
феодальних господарств, у т.ч. й у різних науково-освітніх гуртках, що 
нерідко діяли тут і під патронатом патріотично налаштованих феодалів та 
монастирів. 

Під захистом військових козацьких формувань в Україні 
вибудовувалася своя система освіти.  

Це початкові школи: дяківські, церковно-парафіяльні, братські, січові 
(на території Запорізької Січі), козацькі, полкові (на Гетьманщині). Чимало 
дітей здобували початкову грамоту в мандрівних дяків-учителів.   

                                           
1 Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів: Світ, 1991. – С. 211.  
2 Див.: Нічик В.М. Передмова // Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ – 

поч. ХVІІ ст.). – К.: Наукова думка, 1988. – С. 6.  
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Середню ланку в XVII ст. представляли слов’яно-греко-латинські 
школи, колегіуми. 

Вищу – Києво-Могилянська та Острозька академії1. 
Серед чинників, які суттєво позначилися на розвитку науки, освіти й 

культури в цей час, слід відзначити чи не найголовніші – намагання 
відродити свою незалежну Українську державу та протидіяти соціально-
політичній і духовній експансії сусідів. 

Цей процес був суттєво прискорений загрозами з боку колоніальної 
влади Польщі доповнити територіальну й економічну експансію 
експансією релігійною й національною. І перевагу їй тут давала освіта, 
зокрема, католицькі та протестантські школи й колегіуми. 

Тож творення січових, братських, монастирських шкіл, колегіумів, 
академій багато в чому визначалося і потребою попередити вплив 
католицьких закладів освіти на українську молодь. Саме це останнє 
поставило в порядок денний для народу України створення свого 
інтелектуального потенціалу, який би був здатний не лише протидіяти 
іноземним впливам, а й творити власне духовне життя.  

Підтвердження сказаного можемо знайти, уже починаючи з XVI ст., 
коли українська молодь виїздить на навчання до західноєвропейських 
університетів, а повернувшись звідти, розпочинає активне наукове життя, 
формує вдома нові осередки науки, освіти й культури. Ця діяльність 
особливо посилюється після Берестейської унії та намагання Польщі 
об’єднати українську церкву з Римом. Такі дії суттєво загострили в 
суспільстві полеміку, вимагали поглиблення богословських, філософських, 
історико-правничих знань, що спонукало до подальшого, все більш 
настійного розвитку науки, освіти й культури. В  Україні закладаються нові 
науково-освітні центри, зокрема в м. Острозі, які стали боронити рідну 
мову, культуру і віру від унії. 

Згодом діяльність цих осередків спричинила появу славної Острозької 
академії, навколо якої згуртовуються кращі наукові сили України, які 
дають могутній поштовх розвитку самобутньої національної науки, освіти 
й культури. З іменем Острозької академії пов’язана велика просвітницька 
та видавнича діяльність, вінцем якої стало видання в 1581 р. Острозької 
Біблії. Про значення цієї події може говорити хоч би той факт, що це була 
перша повна друкована Біблія в усьому слов’янському світі. Видання 
набуло повсюдного поширення і скрізь мало велику пошану. В цей час в 
Україні постають і церковні братства, покликані захищати віру від унії та 
утисків Польщі. Але вони не лише пильнували інтереси православної 
церкви, а й проводили велику культурну роботу – засновували школи, 
друкарні, шпиталі. З поширенням діяльності братських, монастирських, 
козацьких шкіл наука й особливо освіта стає все доступнішою і для 
простого люду. 

                                           
1 Див.: Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 911 с.; 

Усатенко Т.П. Українська національна школа: минуле й майбутнє. Українознавчий вимір. – 
К.: Наукова думка, 2003. – 285 с. 
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У кінці XVI – на поч. XVII ст. в Україні видається багато підручників, 
за якими навчалися не тільки українці, а й молодь інших слов’янських 
держав. 

За цей час вийшло декілька букварів, починаючи з букваря Лаврентія 
Зизанія (1596 р.), видаються шкільні граматики. Перша з них була видана 
ще в 1585 р. А в 1591 р. виходить граматика грецької мови – відомий 
"Адельфотес", створюються словники. У 1596 р. видається відома 
граматика Мелетія Смотрицького, яка принесла добру славу не лише її 
авторові, а й усій українській науці. Граматика витримала багато видань і 
була перекладена на всі слов’янські мови. В 1659 р. Іоаникій Галятовський 
видав свою «Науку або способ зложення казання» – першу гомілетику 
серед усього слов’янського світу. Близько 1627 р. з’яляється "Катехизис" 
Лаврентія Зизанія, в якому викладено його погляди на світ і закони 
природи. В 1674 р. в Україні вийшов перший підручник з історії – відомий 
«Синопсис» Гізеля. В галузі богословія було видано кілька курсів. Це твори 
Петра Могили «Православное исповедание веры» (1640 р.) і «Мир человека 
с Богом» (1669 р.), Інокентія Гізеля – курс богословія «Камень веры», 
Степана Яворського – цілісний курс, своєрідна система в богословії тощо.  

Ці та деякі інші факти дають підставу стверджувати, що ще наприкінці 
XVI і особливо в XVII ст. Україна мала такі необхідні для шкільної справи 
підручники. Уже в той час у нас були цілі курси з різних галузей наук, і 
викладалися вони переважно рідною мовою. 

Все це спричинило до того, що наприкінці XVI й у XVII ст. в Україні  
постають цілі культурні центри зі своїми школами, друкарнями, відомими 
вченими. Сюди, крім згаданого Острога, слід віднести Чернігів, Новгород-
Сіверський, Кременець, Луцьк, Почаїв, Вінницю, не кажучи вже про Львів 
та Київ. 

XVII ст. стало насправді золотим для письменства та культури України. 
Особливо ж яскравою в цей час постає слава Києво-Могилянської академії, 
біля витоків якої стояла братська школа, котра вибудувалась у 1632 р. 
спочатку в колегію, а з 1694 р. в академію і такою проіснувала до кінця 
XVIIІ ст. Всі найбільш відомі політичні, церковні діячі Української 
держави, її видатні вчені, поети, як правило, були випускниками цього 
закладу. 

До речі, й більша частина вищого російського духовенства також 
формувалася з випускників цієї академії. Були часи, коли всі посади 
російських єпископів посідали українці, колишні вихованці Києво-
Могилянської академії. Багато з них займало провідне становище і в 
російській адміністрації та дипломатії (міністрами Катерини II були 
українці Безбородько та Заводовський).  

У цей час на навчання сюди їдуть не лише з усіх кінців України, а й із 
Сербії, Болгарії, Румунії, Росії і навіть Греції. Доброю славою цей заклад 
користувався і в XVIII ст. Про це свідчать і дані про кількість учнів, які 
приїздили сюди з-за кордону. Так, збереглися відомості про те, що в 1736 р. 
тут навчалось 127 іноземних студентів, а в 1737 р. – 122. Про масштабність 
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роботи цього закладу свідчить і загальна кількість студентів. У 1742 р. в 
академії навчалося 1243 студенти, у 1744 р. – 1160, у 1751 р. – 11931. 

І зовсім не дивно, що іноземці, які відвідували Україну, головною 
ознакою української нації вбачали високий рівень її освіченості й культури. 
Так, Павло Алепський, який у 1653 р. переїздив Україну, із захопленням 
писав, що люди тут вчені, кохаються в науках та законах, гарні знавці 
риторики, логіки і всякої філософії. "Починаючи цим містом (Рашковим. – 
Л.К.) – себто, по всій козацькій землі – писав він, –  ми помітили прегарну 
рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малим винятком, навіть 
здебільшого їх жінки та дочки, уміють читати та знають порядок служби й 
церковний спів... Крім того, священики вчать сиріт та не дозволяють, щоб 
вони тинялися неуками по вулицях»2. Стан освіченості позитивно 
позначався й на розвитку новітніх галузей науки та мистецтва. 

В Україні того часу добре зналися на природничих, історичних науках 
(згадаємо "Історію русів", літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія 
Грабянки, дослідження Гізеля, Зизанія та ін.). У пошані були астрономія, 
логіка, риторика, піїтика, розпочинаються дослідження з фольклору та 
етнографії. 

Ідеї національного самоусвідомлення в цей час активно поширюються 
засобами літератури, зокрема, в поезії, літописах, які набувають 
регіонального характеру (Київський, Львівський, Острозький, 
Монастирські літописи тощо). 

Політичні, конфесійні ідеї  пропагуються в полемічній літературі. 
Література набуває рис бароко і твориться паралельно в двох напрямах, як 
польсько-українська та козацько-православна. Тоді ж починає формуватися 
стиль українського бароко і в архітектурі. Розвивається українська музика 
як церковна, так і світська танцювальна у формі козачків, гайдуків тощо. 
Поширення книгодрукування сприяло розвитку книжкової графіки,  
формуванню її київської та львівської шкіл. Розвивається портретний 
живопис (церковний, у т.ч. іконостасний, надгробний тощо). В Україні 
з’являється свій театр, граються інтермедії, драми, декламації та діалоги; 
розвивається прикладне мистецтво: сніцарство (різьблення іконостасів), 
золотарство тощо3.   

Та, напевне, найповніше уявлення про розвиток науки, освіти, культури 
в Україні цього часу дає система світоглядних знань, рівень розвитку 
філософії. Особливо помітні зрушення тут відбуваються у намаганні 
визначити ідейні та світоглядні засади розвитку українства, а також ті 
принципи, за якими мала б будуватися вся українська філософія. Порізному 
сьогодні можна ставитися до її початків, але незаперечно те, що розбудова 
підвалин філософської думки велася на власному ґрунті, хоч такою 
заманливою була ідея запозичити вже відомі на той час серед українства 
давньогрецькі та західноєвропейські філософські конструкції. 

                                           
1 Див.: Токар Л.К. Наука й освіта в козацькій державі // Українознавство в розбудові 

держави. – К., 1994. – С. 335. 
2 Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – С. 82. 
3 Див.: Шевчук В. Муза роксоланська. У 2-х кн. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 2. – С. 22-31. 
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Важливим компонентом цих підвалин слід вважати те, що в своїй 
сукупності називають "народним світоглядом", який об'єктивно витікав з 
національно зумовленого ставлення українського народу до навколишнього 
світу і власного життя. Це проявилося і в тому, що вперше була висловлена 
думка про самодостатність зацікавлень та інтересів українців, розкрита 
природа їхніх уподобань і того, чого вони в своєму житті уникають, що в 
людях найбільше цінують чи заперечують. Причому всі ці аспекти 
розглядалися не як раз і назавжди дані, а як такі, у яких органічно 
поєднувались і певні надісторичні, й конкретно історичні компоненти. 

Визначення цих підвалин відбувалося в переломленні через 
найважливіші риси національного характеру, такі, зокрема, як емоційність 
та сентиментальність, чутливість і ліризм, естетизм та обрядовість, 
постійне устремління до свободи. Згодом ці висхідні компоненти 
вибудуються й як важливий напрям пізнання світу (Сковорода, Гоголь, 
Юркевич та ін.). "Філософія серця" стає характерною ознакою українського 
світогляду.  

Як уже підкреслювалося, наукова думка в Україні наприкінці XVI ст. 
розвивалася під впливом релігійної боротьби. Це багато в чому 
спричинило, що релігійне забарвлення в цей час виступає і як суттєвий 
світоглядний компонент. 

Таким чином, з усією впевненістю можна говорити, що особливості 
життя й менталітету українського народу та характер його взаємовідносин 
із сусідами стають визначальними і в розвитку науки, освіти, культури в 
Україні. 

Проте пізніша зміна умов і характеру життя під впливом зовнішніх 
чинників стала вирішальною причиною їх занепаду. 

Знищення Запорозької Січі, ліквідація хай ще до певної міри 
формальної атрибутики державності, призвели до руйнування духовних 
надбань українського народу. Саме цього часу Катерина ІІ повела рішуче 
обрусіння «Малой Россіи». У своїй інструкції генеральному прокурору кн. 
В’яземському писала: «Малая Росія, Ліфляндія й Фінляндія суть провінції, 
які правляться  дарованими їм привілеями; порушити ці привілеї зразу було 
б дуже незручно, але не можна ж і вважати ці провінції за чужі й 
поводитися з ними як чужими землями, це була б явна дурниця.  Ці 
провінції, так само і Смоленщину, треба легкими способами привести до 
того, щоб вони обрусіли й перестали дивитися, як вовки в лісі»1. 

Невдовзі вона розпочинає відвертий наступ на український дух, 
фактично нищить українські школи, просвітництво, русифікуючи їх, і вони 
крок за кроком починають занепадати. Ілюстрацією російської 
«просвітницької політики» в Україні можуть слугувати хоч би такі дані: в 
1740–1747 рр. у Гетьманщині на 1099 поселень припадало 866 шкіл. Тільки 
в Чернігівській губернії, у Гроденському й Сосницькому повітах діяло 134 
школи, або 1 школа на 746 душ. А вже за 100 років у 1875 р. на території 
цих же повітів шкіл діяло тільки – 52 й одна школа  припадала вже на 6730 

                                           
1 Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів: Світ, 1991. – С. 429. 
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душ. За  100 років  шкіл зменшилося в три рази, тоді як людність зросла 
вдесятеро. 

Теж сталося і на Лівобережній Україні. Якщо в 1740 р. тут було 866 
шкіл, то через 60 років, на поч. ХІХ ст. їх не стало зовсім.  Чернігівський 
архієрей з цього приводу доводив до відома генерал-губернатора Куракіна, 
що він «не находилъ при проездъ моемъ нынъ по губерніи заведенныхъ 
училищъ»1. 

Подібне сталося і з наукою, яка з домінуючої в слов’янському світі, у 
т.ч. стосовно Росії, перетворилася в провінційну, другорядну. Фактично 
були зруйновані або занепали всі найбільш відомі наукові осередки, 
розтягнуті по сусідських столицях головні наукові сили. Кращі вчені, 
педагоги, представники української культури по волі чи неволі починають 
творити за межами України, примножуючи славу інших держав. 

Але це станеться пізніше. На той же час можна однозначно сказати, що 
до середини XVIІ ст. в Україні були закладені національні духовні, 
культурні основи формування козацької держави у вигляді власної системи 
освіти, науки, культури й мистецтва, які творила вже своя національна 
духовно-культурна еліта. 

Отже, український народ поставав не тільки як етнічна спільність, а й як 
соціальна й культурна цілісність, як спадкоємець і продовжувач народних 
традицій Київської Русі2. 

Та в політичному відношенні цей пласт свідомості творився не лише 
мирним шляхом, а й на засадах збройної боротьби. І це було не випадковим 
явищем, оскільки становлення козацької автономії в межах Речі 
Посполитої наштовхнулося на неабиякі як зовнішні, так і внутрішні 
перепони, зокрема, поділ еліти на дві антагоністичні структури і 
насамперед у галузях військовій та економічній. Магнатсько-шляхетські 
господарства, які вже утвердилися в економічному просторі Польщі, не 
бажали допустити формування нової, власне, української економічної 
еліти, з’єднаної з елітою-войовником (козацтвом). Козацтво ж не могло 
існувати інакше як на власній економічній базі. 

Через це посилення економічного тиску польських магнатів набувало 
одночасно й характеру наступу їх проти національних прав і свобод 
українського народу, що, зрештою, стало головним збудником збройних 
повстань та призвело до вибуху Національно-визвольної боротьби під 
проводом Б. Хмельницького.    

Таким чином, у розвитку українського суспільства в третьому 
десятилітті ХVІІ ст. стрімко наростають суперечності: політичного, 
економічного, соціального, національного, релігійного й культурного 
характеру і всі вони тепер найтіснішим чином переплітаються між собою, 
вимагаючи скоординованого підходу до їх розв’язання. 

                                           
1 Див.: Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського 

народу. – К.: Вид. Є. Череповського, 1918. – С. 169-170. 
2 Це знайшло своє відображення і в українській літературі того часу. Див.: Українська 

поезія XVІI ст. – К., 1987. – С. 114-167. 
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За таких обставин дедалі важливішу роль починає відігравати козацтво, 
яке спочатку інтуїтивно, а надалі все свідоміше бере на себе місію речника 
інтересів усього українського народу і набуває функцій «носія української 
державності»1. 

Віднині й ідея про права і свободи козацтва починає поширюватися  на 
весь український народ. А це вимагало і відповідних дій, тепер уже не 
тільки у військовій, політичній, духовній, а й економічній сфері: заводити 
власне господарство, обробляти землю, розвивати ремесла тощо. 
Освоюючи землі південного регіону України, багато хто з козаків починає 
на практиці реалізувати споконвічну мрію селян про землю. І саме інтереси 
ведення нового типу (козацького) господарства чимраз більше вступали в 
гострі суперечності з кріпацьким типом господарювання, яке домінувало в 
панській Польщі, і яке насаджувалося в Україні. 

Подих нового суспільного устрою в Україні позначається і на розпаді 
старого цехового ремесла та зародженні мануфактурного виробництва: 
виплавлені металу, виготовленні зброї, селітри, горілки, пивоваріння 
тощо2. 

На фоні цих зрушень все нестерпнішими стає зростаюче соціальне 
гноблення та насильницьке покріпачення селян, страхітливе свавілля і 
зловживання магнатів та місцевої адміністрації. 

І саме за таких обставин чигиринський сотник Б. Хмельницький, який 
чи не все це і повною мірою відчув на собі, та, усвідомивши основні 
причини суперечностей у розвитку суспільства, розпочинає в 1646 р. 
активну підготовку нового козацького повстання. І вже на перших таємних 
зібраннях з однодумцями він привертає їхню увагу до першопричин 
посилення не лише соціального, а й національно-релігійного гноблення 
народу. 

Тож не випадково уже на початку самого повстання 1648 р. можна було 
помітити його суттєві відмінності від усіх попередніх козацьких виступів. 

На деякі особливості дій народного ватажка Б. Хмельницького, серед 
іншого, звертають увагу у своєму дослідженні В. Смолій та В. Степанков, 
які, зокрема, підкреслюють, що: 

по-перше, ставши гетьманом Війська Запорізького, Б.Хмельницький 
зумів заручитися підтримкою реєстрового козацтва, тобто добився 
консолідації козацького стану;  

по-друге, врахувавши гіркі уроки поразок минулих повстань, він рішуче 
відмовився від традиційної оборонної тактики ведення воєнних дій проти 
польської армії; 

по-третє, гетьман ефективно використав суперечності між Кримським 
ханством і Річчю Посполитою, й домігся укладення з ханом Іслам-Гіреєм 
військово-політичного союзу3.  

Не можна не погодитися з висновками дослідників, коли мати на увазі 
військову стратегію й тактику повстання. Але перед цим неодмінно треба 

                                           
1 Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993. – С. 72. 
2 Там само. – С. 76. 
3 Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея. – К.: Альтернативи, 1997. – С. 24. 
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звернути увагу на розуміння Б. Хмельницьким та його оточенням сенсу й 
значення самого повстання, його, так би мовити, ідейні основи. А це чи не 
найліпше передають слова самого Б.Хмельницького, викладені на 
сторінках «Історії Русів», у його зверненні до реєстрових козаків, що 
виступили на боці поляків проти повстанців. «Помисліть, брати і друзі, 
помисліть і розсудіть, супроти кого ви озброїлись і за кого хочете у бій з 
нами вступати і кров свою і нашу марне проливати? Я і товариство, котре 
мене оточує, є єдинокровна і єдиновірна ваша братія; інтереси й 
користі наші одні суть з користьми і потребами вашими. Ми підняли 
зброю не задля користолюбства якого або порожнього марнославства, 
а єдино на оборону вітчизни нашої, життя нашого і життя дітей наших, 
а так само й ваших! Всі народи, що живуть на світі, завжди боронили і 
боронитимуть вічно життя своє, свободу і власність; і навіть найнижчі на 
землі тварини, які суть звірина, худоба і птаство, боронять становище своє, 
гнізда свої і немовлят своїх до знемоги; і природа з волі Творця всіх і 
Господа дала їм різне для того знаряддя в самих членах їх. Пощо ж нам, 
браття, бути нечулими і волочити тяжкі кайдани рабства в дрімоті й 
ганебному невільництві ще й по власній землі своїй? Поляки, котрі 
озброїли вас супроти нас, суть спільні і непримиренні вороги наші; 
вони вже все забрали у нас: честь, права, власність і саму свободу 
розмови і віросповідання нашого; залишається при нас саме життя, але 
й те ненадійне і нестерпне самим нам,  та й що то життя, але  й те 
ненадійне і нестерпне самим  нам, тай що то за життя таке, коли воно 
переповнене журбою, страхами і повсякчасним відчаєм? … І коли ви, о 
брати наші  і друзі, коли не бачите приниження свого від поляків і не чуєте 
ганебних титулів, наданих вам од них, себто титулів хлопа і схизматика, то 
згадайте принаймні недавні жертви предків ваших і братії вашої, 
зраджених підступністю та запроданством і закатованих поляками 
найнечуванішим варварством. Згадайте, кажу, спалених живцем в мідному 
бикові Гетьмана Наливайка, Полковника Лободу та інших; згадайте обдерті 
і відтяті голови Гетьмана Павлюги, Обозного Гремича та інших; згадайте, 
нарешті, Гетьмана Остряницю, Обозного Сурмила, Полковників 
Недригайла, Боюна і Риндича, котрих колесували і живим жили 
витягували, а премногих з ними старшин ваших живих же на палі наткнули 
та іншими найлютішими муками життя позбавили. Не забувайте, братіє, і 
тих безневинних немовлят ваших, яких поляки на гратах смажили та в 
казанах варили. Всі тії страстотерпці замучені за вітчизну свою, за свободу 
і за віру батьків своїх, зневаженую і оплюгавлену поляками в очах ваших. І 
тії мученики, що безвінно потерпіли, волають до вас із гробів своїх, 
вимагаючи за кров їхню відомщення і викликають вас на оборону самих 
себе і отчизни своєї». 

Ледве завершив Хмельницький слово своє, – пише автор «Історії Русів», 
– постало заворушення у війську і зчинився гамір, якого дух бурхливий; всі 
стали кидати зброю і волати: «Готові вмерти за вітчизну і віру 
православну! Повелівай нами, Хмельницький, повелівай і провадь нас. 
Куди честь і обов’язок наш кличуть. Помстимось за мучеників наших і за 
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паплюження віри нашої або помремо зі славою!» Хай не побачимо більше 
ганьби нашої, не почуємо стогону потомства нашого!..»1 

Такими бачаться підстави зростання національної свідомості народу та 
його провідників уже на початку визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького. І рівень її продовжував стрімко підноситися. Перемоги 
козаків над польськими військами під Жовтими Водами, Корсунем, 
Пилявцями створили якісно нове підґрунтя не тільки для усвідомлення 
народом та його провідниками своєї самодостатності, а й для подальших 
практичних кроків у напрямі народної консолідації та побудови своєї 
Української держави. Цей період національно-визвольної боротьби, як 
відомо, завершується тріумфальним в’їздом Б. Хмельницького до Києва, 
уже як можливої столиці майбутньої козацької держави. І тим самим 
Б. Хмельницький починає здійснювати ті ідеї, які в попередні роки 
закладалися зусиллями української інтелігенції та духовенства, зокрема, й у 
тому сенсі, що Україна є прямою спадкоємницею Київської Русі.  

І зустрічали тут Богдана Хмельницького представники всіх верств 
населення:  міщани, духовенство, інтелігенція в т.ч. і науково-
просвітницька, яка в попередні роки готувала опір польському 
поневоленню. Всі вони з захопленням вітали перемогу козаків та їх 
гетьмана як «другого Мойсея», що визволив український народ із «лядської 
неволі». Тож повстання, яке спершу мало на меті лише суто козацькі 
справи, у подальшому стало загальнонародним, бо ліквідовувало 
ненависний народові окупаційний режим. Кріпосницький устрій, 
насаджений Польщею, перестав існувати. А це побуджувало думати й діяти 
так, щоб розпочати творити свою власну систему державного й місцевого 
управління. Бажання було настільки сильним, що з приїздом 
Б. Хмельницького до Києва повсюдно стали поширюватися чутки, що вже 
тепер він буде творити «вільне козацьке князівство», «удільну і 
відокремлену державу», що гетьман буде коронуватися «митрою руського 
князівства» та ін. Та як відомо, на шляху реалізації задумів провідників і 
мрій народу постали як зовнішні, так і внутрішні перепони. Польща не була 
остаточно переможена. Польські магнати докладали неабияких зусиль, щоб 
схилити на свій бік терези війни. Союз із кримськими татарами був 
нестійкий, бо для них становлення козацької самостійності бачилося не 
менш небезпечним, ніж польські загрози.  

До того ж, внутрішні суперечки між пропольською та новою 
економічною козацькою елітою доповнюються тепер ще й суперечками, що 
почали наростати між низовим козацтвом (головним чином, вихідцями із 
селян) і козацькою старшиною. І, як здається, ці різнопланові причини 
породжували нерішучість та обережність у політиці Б. Хмельницького, 
робили його прихильником поміркованих дій, що, зокрема, підтвердила й 
літня військова кампанія 1649 р. Маючи відчутну військову перевагу, 
козаки тим не менш, не розвинули свій наступ, а обмежилися лише 
послабленням польської присутності. За умовами Зборівського мирного 

                                           
1 Історія Русів. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 104-105. 
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договору козаки набували ряд автономних прав, у т.ч.: мати реєстрового 
війська числом 40.000 осіб, жити в трьох воєводствах – Київському, 
Брацлавському і Чернігівському – від Случа і Дністра на Заході і по 
московський кордон. На козацьку територію від тепер польським військам 
входити не дозволялося. Всі державні посади у названих воєводствах мала 
обіймати лише шляхта грецького віросповідання; київський митрополит 
мав бути представлений у сенаті. У Києві заборонялося творити єзуїтські 
школи. За всі воєнні провини проголошувалася амністія українській 
шляхті, яка брала участь у повстанні, їй мали повернути конфісковані 
маєтності тощо. 

Та хоч Зборівський договір і надавав ширші права, порівняно з тими, що 
мали раніше козаки, але мова в ньому йшла все ж про автономію, а не 
окрему державу, яку ще належало побудувати. І починати це необхідно 
було в названих воєводствах, де влада перейшла до рук Війська 
Запорізького. Відтепер, тут військовий штаб гетьмана, його генеральна 
старшина набирали функцій уряду і фактично розпочинали творити тіло 
козацької держави. Зазначену територію було поділено на полки: 
Київський, Чернігівський, Стародубський, Ніжинський, Прилуцький, 
Переяславський, Лубенський, Гадяцький, Миргородський і Полтавський. 

У свою чергу полки ділилися на сотні, свого роду повіти. Система 
управи у всіх цих підрозділах творилася за єдиним принципом зверху до 
низу: військові старшини одночасно виконували тут і функції цивільної 
влади. Податки і данина, які раніше належали польській владі, тепер 
надходили до козацької скарбниці.  Для офіційної назви голови козацької 
держави був запроваджений титул «Гетьман Війська Запорізького». 

На чолі всієї державної управи стояла колегія генеральних старшин під 
проводом гетьмана, і включала до свого складу писаря, обозного, 
хорунжого, бунчужного, осавула й суддю, які спочатку мали титул 
«військових», а за Б. Хмельницького стали називатися «генеральними», 
утворюючи разом «генеральну старшину». Кожен генеральний старшина 
мав більш-менш чітко визначені функції, виконував різні важливі 
доручення гетьмана як військового, так і цивільного характеру, а разом усі 
вони творили найближчу до нього державну раду або, за характеристикою 
М. Грушевського, «Кабінет міністрів». 

Генеральна старшина обиралася на Генеральній раді одночасно з 
обранням гетьмана. І хоч зібрання ради не мали чіткої регламентації, роль 
її, особливо на першому етапі творення козацької держави, була досить 
помітною. Спробу ж зафіксувати порядок зібрання старшинських з’їздів 
було зроблено значно пізніше в констатації гетьмана П. Орлика в 1710 р., 
де «Генеральну раду» (Раду старшин) пропонувалося скликати тричі на рік: 
на Різдво, на Великдень та на Покрову1. 

На першому етапі творення козацької держави й формування влади 
посади в ній обіймалися людьми, які ввійшли до старшинського кола 

                                           
1 Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. – К.: Веселка, 1994. – 
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завдяки своїм здібностям та військовим заслугам, і це творило їм 
незаперечний авторитет і підстави для обрання. Та згодом старшинські 
посади все частіше починають обіймати люди не за вибором козацтва, а за 
поданням Старшинської ради або за призначенням гетьмана чи 
полковників.  

Як наслідок, правляча верхівка (старшина) поступово починає 
творитися і діяти уже як особлива й самодостатня верства, доступ до якої 
простим козакам стає все більш складним, а то й неможливим. Це набувало 
такого характеру ще й тому, що до кожної старшинської посади була 
приписана більшого або меншого розміру (залежно від рангу) земельна 
ділянка чи якась інша маєтність, що надавалася особі, яка обіймала на 
даний час цю посаду. 

Усе це надто швидко перетворило козацьку старшину у верству великих 
землевласників, які прийшли на місце колишніх польських панів. 

Таке виокремлення козацької старшини й набуття нею привілейованого 
становища, порівняно з рядовим козацтвом, стало причиною для 
наростання незадоволення.  

«Козацька чернь», як почали тоді називати простих козаків, з обуренням 
ставилася до політичних, господарських та управлінських махінацій 
старшини. Все відчутнішим ставав соціальний антагонізм між ними, який 
до того ж починають усе частіше використовувати в своїх інтересах не 
лише внутрішні, а й зовнішні деструктивні сили. Найбільш честолюбні 
представники старшини такі, як: Я. Сомко, В. Золотаренко, М. Пушкар, Я. 
Барабаш, І. Брюховецький та ін., для яких власні амбіції й устремління до 
влади набувають першочергового значення всупереч ідеям єдності й 
свободи власного народу та побудови незалежної Української держави, 
затівають внутрішні чвари і навіть збройне протиборство. Зі свого боку 
Москва й Варшава внутрішній розлад серед козацтва намагаються 
використати в своїх експансіоністських устремліннях і будь-якою ціною не 
допустити утвердження незалежної України. За таких обставин 
московський уряд, наприклад, свої колоніальні устремління добре маскує 
під виглядом оборонця й захисника «козацької черні» й усього простого 
люду проти «старшинської сваволі». 

Усе це разом узяте сприяло накопиченню внутрішньої незгоди, яка все 
частіше набувала вибухонебезпечних форм. Незгоди між українцями 
почали наростати не лише за соціальними, а й за географічними ознаками. 
Правобережна Україна, яка безпосередньо межувала з Польщею і завжди 
першою зазнавала ударів з її боку, виступала за союз із Польщею, а 
Лівобережна, яка мала спільні кордони з Москвою, воліла залишитися в 
союзі з нею, щоб не наражатися на її помсту. І представники двох частин 
України, кожна на свій лад і ризик намагалися укласти угоди зі своїми 
немилосердними сусідами. З цього часу Україна розпалася на дві половини, 
які фактично стали ворожими і повели боротьбу між собою. До того ж 
єдності не було і всередині цих двох половин. У країні починався той 
період, який згодом в українській історіографії буде названо «руїною».  

Особливо відчутним це стало наприкінці 50-х рр. під час гетьманування 
І. Виговського з його пропольською орієнтацією і намаганням використати 
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поляків у протистоянні з Москвою. Як завзяті супротивники такої політики 
виступили кошовий гетьман Запорозької Січі Я.Барабаш та полковник 
Полтавського полку М. Пушкар. Унаслідок цього протистояння наприкінці 
1657 р. проти гетьмана І. Виговського постала значна частина рядових 
козаків, а в червні 1658 р. відбулася велика битва між козаками, у якій 
зійшлися у смертному двобої свої проти своїх  – дві козацькі армії. І як 
наслідок, з обох сторін загинуло близько 50 тис. осіб. І хоч перемога в битві 
дісталася І. Виговському, але вона виявилася пірровою. Повстання, 
зокрема, на Полтавщині, не припинялися. До того ж Україну на той час уже 
окупувало московське військо чисельністю близько 150 тис. вояків. Усе це 
в кінці-кінців і призвело до того, що в жовтні 1659 р. І. Виговський  
відмовив від ведення війни з Москвою і втік до Польщі. З цим дійством, як 
справедливо пізніше зауважив М. Костомаров, сумно скінчилося не лише 
гетьманство І. Виговського, а й Велике князівство Руське. 

Тож з упевненістю можна стверджувати, що кінець 50-х рр. ХVІІ ст. для 
України проходить під знаком наростання руїни усіх попередніх здобутків 
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. І, головне, 
внутрішньої єдності і злагоди в діях. І процес цей набуває все 
масштабніших форм, починаючи з 1663 р. після проведення т.зв. Чорної 
ради в Ніжині. 

З цього часу, будучи ослабленою внутрішніми незгодами, Гетьманщина 
вже не була якоюсь нездоланною силою і не творила якихось складнощів 
для здійснення колоніальних устремлінь сусідів, які тепер все частіше 
починають діяти за принципом батога і пряника. Так – пряник для 
старшини, а батіг для «черні». Завоювання ж козацької держави, її 
управлінські структури й засоби їх утвердження невпинно й послідовно 
ліквідуються. У 1764 р. скасовується Гетьманат як форма козацького 
управління. У 1781 р. (після скасування Гетьманату) ліквідується й 
полково-адміністративний устрій на території означених трьох воєводств і 
замість них утворюються три губернії чи то намісництва: Київське, 
Чернігівське й Новгород-Сіверське, які разом складали «Малоросійське 
Генерал-губернаторство». В свою чергу губернії були поділені на повіти. І 
з цього часу й сама назва «Гетьманат» втрачає своє попереднє значення і 
вживається переважно як поняття історіографічне. 

За якихось 20 років після смерті Б. Хмельницького Україна з могутньої 
країни перетворилася в безпорадну силу, об’єкт нескінченних чужоземних 
вторгнень і переділів, які крок за кроком вели народ до втрати свободи та 
власної незалежної держави. 

Безперечно, вивчення всіх цих аспектів історії Української держави 
важливе вже саме по собі, оскільки поглиблює наші знання і розуміння 
себе як нації історичної, нації державної. 

Та сьогодні не менш важливо побачити і зрозуміти також уроки, які 
випливають із характеру національно-визвольної війни та процесу 
становлення козацької держави. Мова йде про ті аспекти історичного 
досвіду, які мають найширше, методологічне значення. Із поданого аналізу 
випливає, що процес цей став, з одного боку, наслідком глибокого й 
вдалого поєднання зусиль народу у визначальних сферах його буття й 
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боротьби: духовній, освітньо-культурній, економічній, політичній, 
військовій, управлінській. Особливо ж значним є той факт, що в Україні в 
цей час уже була сформована своя еліта в усіх названих сферах, яка до того 
ж була єдиною щодо цілей, завдань та стратегії дії. Цей фактор і став 
вирішальним не тільки в перемогах у Національно-визвольній війні, а й у 
побудові Української козацької держави. 

І чи не найбільш помітною й значимою була її діяльність у зростанні 
духовності й культури народу. Досвід розвитку науки, освіти, культури, їх 
впливу на характер суспільного життя дає підстави стверджувати, що: 

розбудова козацької держави була органічно пов’язана зі становленням 
та розвитком науки, освіти, культури. Досягнення в цих галузях стали 
вирішальними у формуванні світогляду народу, його консолідації навколо 
ідеї свободи й побудови своєї незалежної держави. Цей висновок дає право 
стверджувати, що побудова держави завжди потребує відповідного 
наукового, освітнього й культурного забезпечення, що процес цей, врешті-
решт, визначає і темпи, і якість державотворення; 

характер розвитку подій, саме життя часів козаччини переконливо 
засвідчують, що протидіяти зовнішнім негативним ідейним впливам 
можна, лише сформувавши власний духовний світ, надійні ідейні 
противаги в житті суспільства, сформувавши й обґрунтувавши цілісні 
світоглядні установки, наукові уявлення, які б народ зрозумів і сприйняв як 
свої життєві орієнтири; 

стан науки, освіти й культури, напрями їх розвитку не можуть 
розглядатися і бути зрозумілими у відриві від загального стану суспільства, 
чіткого бачення ним своїх цілей і завдань, бо наука, освіта й культура 
виступає не лише засобом у вирішенні існуючих проблем, а й своєрідним 
показником (барометром) суспільного (державного) розвитку; 

увесь попередній досвід незаперечно підтверджує й те, що державність, 
єдність, згуртованість суспільства визначається рівнем розвитку науки, 
освіти, загалом культури народу. А тому не можна дбати про розбудову 
держави, не дбаючи відповідним чином про науку, освіту й культуру свого 
народу. 

З іншого боку, серед причин, які призвели до втрати великих завоювань 
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького перш за все 
маємо назвати: внутрішні суперечності між елітарними й егалітарними 
тенденціями розвитку, які особливо стали відчутними в період руїни; 
постійний і всезростаючий зовнішній тиск на козацьку державу, яка 
перебувала ще в процесі формування; не сформованість цілей та 
відповідних сил і структур, які забезпечили б організацію життя народу та 
управління всіма його сферами в якісно нових умовах. 

 
 

 
 
 
 
 


