
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Педагогічний коледж 

 

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін 

 

АННА ШУКАЛОВИЧ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА  

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. 

 

 

 

 

Львів 

«Малий видавничий центр» 

2014 



2 
 

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

[методичні рекомендації] / А. Шукалович ‒ Львів : Малий видавничий центр, 

2014. ‒ 54 с. 

 

У методичних рекомендаціях висвітлено актуальність, сформульовано 

вимоги до самостійної роботи студента з історії України, розкрито зміст 

теми, визначено мету, навчальні цілі, основні види можливих теоретичних 

індивідуальних завдань, орієнтовні тестові завдання, критерії оцінювання 

знань, умінь та навичок студентів та включено додатки  для полегшення 

процесу опрацювання теми СРС. 
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ВСТУП 

Однією із пріоритетних проблем формування спільного освітнього та 

наукового простору в рамках євроінтеграції України є не лише цивілізаційна 

модернізація української системи освіти, а й розбудова національного 

освітнього простору освіти, виховання патріотів своєї держави. В світлі цього 

надзвичайно важливого значення набуває вміння молодої людини самостійно 

отримувати та орієнтуватися в стрімкому потоці інформації, яку вона 

отримує із ЗМІ та Інтернет-джерел. Водночас історичне мислення є 

важливим чинником соціальної активності, виховання патріотизму, інтеграції 

та їхньої мобілізації задля вирішення певних соціальних завдань. Знання про 

генезис та розвиток українського народу, його боротьбу за національно-

державну незалежність та пов'язані з нею подвиги, тріумфи, драми, трагедії є 

умовою ефективної участі людини в суспільно-політичному житті,  

підвищення професійного росту та самовдосконалення особистості. 

Однією з ключових подій історії України є Національно-визвольна 

війна українського народу під проводом Б.Хмельницького. у середині ХVІІ 

ст.. були відроджено традиції українського державотворення та закладено 

основи взаємин із окремим державами, зокрема сучасною Російською 

Федерацією. Через це, важливе значення має самостійна робота студентів над 

темою “Національно-визвольна війна українського народу середини 

ХVІІ ст.” 
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ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Самостійна робота з історії України – це діяльність, що організовується 

студентові, в силу його пізнавальних мотивів у найбільш зручний, 

раціональний, для нього час та контролюється ним самим на основі 

опосередкованого системного управління з боку викладача. 

Головна мета самостійної роботи студента (СРС) – розширення, 

поглиблення і деталізація знань, отриманих на лекціях, семінарських 

заняттях, набуття вмінь і навичок аналізу, самоосвіта та самовиховання 

високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до  

захисту своєї Батьківщини. 

Забезпечити реалізацію мети СРС можна при виконанні таких вимог: 

- правильним розумінням студентами необхідності самостійної роботи. 

Тільки активна самостійна діяльність дає ефективні результати із засвоєння 

студентами змісту дисципліни, закріпленню знань, отриманих у різних 

формах, пробуджує інтелектуальну ініціативу та творче мислення; 

- забезпеченням студентів сучасними підручниками, навчально-

методичними посібниками, відповідною науковою монографічною і 

періодичною літературою, конспектами лекцій, комп’ютерними навчальними 

комплексами, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи 

та конкретними завданнями. Важливим моментом в процесі створення 

методичного підґрунтя для ефективної самостійної роботи виступає 

можливість користуватися методичними рекомендаціями викладача щодо 

самостійного опрацювання певної теми курсу; 

- контролем за виконанням завдань у формі поточного та підсумкового 

тестування студентів, а також під час індивідуальних співбесід під час 

консультацій. 

СРС виконується у вільний від занять час, коли студенти самостійно 

аналізують навчальний матеріал, вивчають його, осмислюють нову 

інформацію і виконують необхідні завдання. СРС може проходити в 
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бібліотеці навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних 

кабінетах тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю. 

Успіх СРС визначається раціональною організацією роботи: швидким і 

повним включенням студентів до роботи, дозуванням часу на її виконання, 

вмінням користуватися підручниками, додатковою і довідковою літературою, 

довідниками, нормативними документами. 

Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо несе 

студент. 
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ЗМІСТ ТЕМИ 

“Національно-визвольна війна українського народу 

 середини ХVІІ ст.” 

Мета: 

дидактична: розширити знання студентів про основні події в історії 

України середини ХVІІ ст.; сприяти усвідомленню студентами складності 

внутрішнього і зовнішнього становища України напередодні Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького; поглибити знання про хід 

Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.; 

узагальнити знання про політичний, адміністративно-територіальний устрій, 

армію, фінансову та судову систему Української гетьманської держави, про 

зміни, які відбулися в соціально-економічному житті українців на 1657 р. 

розвивальна: сприяти закріпленню вміння працювати з історичними 

документами: аналізувати та порівнювати договори, укладені 

Б. Хмельницьким з Річчю Посполитою, Кримським ханством, Московською 

державою; розвивати уміння аналізувати та порівнювати історичні джерела, 

зіставляючи історичну інформацію, визначати місце Б. Хмельницького та 

його роль в історичному процесі. 

виховна: виховувати інтерес до історії України, почуття поваги до 

видатних діячів минулого, почуття патріотизму. 

Причини, характер, рушійні сили. Проблеми періодизації Національно-

визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. 

1. Початковий етап війни (1648–1649 рр.) 

2. Відновлення української державності: внутрішня та зовнішня 

політика 

3. Воєнні дії 1650–1653 рр. 

4. Українсько-московський договір та його реалізація в 1654–1657 рр. 

5. Історичне значення Визвольної війни українського народу. 

Основні терміни і поняття: «національно-визвольна війна», 

«революція», «Гетьманщина», «полково-сотенний устрій», «республіка». 
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Реферати 

1. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець, 

фундатор Української держави. 

2. Битва під Батогом (1652 р.) та її наслідки 

Навчальні цілі: 

Студент повинен знати: Студент повинен вміти: 

- передумови та причини Національно-

визвольної війни середини ХVІІ ст.; 

- хронологію основних битв війни; 

- зміст договорів, які були украдені 

Б. Хмельницьким з Польщею та 

Московським царство; 

- характерні ознаки української 

держави Б. Хмельницького 

- територіально-адміністративний 

устрій та соціальну структуру 

українського суспільства в середині 

ХVІІ ст. 

- структуру влади в Українській 

гетьманської держави часів Б. 

Хмельницького 

- історичний портрет Богдана 

Хмельницького 

- імена сподвижників Богдана 

Хмельницького 

- виділяти особливості Української 

національної революції ХVІІ ст.; 

- правильно вживати історичні терміни і 

поняття під час аналізу історичних 

подій; 

- порівнювати умови договорів,  

укладених за часів гетьманування 

Б. Хмельницького 

- показувати на карті територію 

Української гетьманської держави, 

центри полків та столицю держави; 

- застосовувати та пояснювати на 

прикладах поняття та терміни; 

- характеризувати діяльність 

Хмельницького у розбудові 

Гетьманщини; 

- складати хронологічні та синхронні 

таблиці з історії України середини 

ХVІІ ст.; 

- аналізувати та порівнювати історичні 

джерела, зіставляючи історичну 

інформацію 

 

  



10 
 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

1648 р. – пам’ятний для європейської історії рік. Адже саме тоді 

закінчилася Тридцятилітня війна та було укладено Вестфальський мир. За 

ним Швеція заволоділа гирлами майже всіх судноплавних річок Північної 

Німеччини, Франція – частиною Ельзасу, за німецькими князями було 

визнано право бути незалежними володарями. Вестфальський мир закріпив і 

посилив політичну роздрібненість Німеччини, зумовив міжнародне визнання 

незалежності Швейцарії та Нідерландів. В Англії тоді розпочалися революція 

і друга громадянська війна, яка 1649 р. завершилася стратою короля Карла 

Стюарта. У Франції виступила Фронда – рух проти абсолютизму. Московія 

налагоджувала внутрішнє становище, збурене подіями Смутних часів та 

поразкою 1634 р. під Смоленськом, якої вона зазнала від Речі Посполитої. 

Туреччина ще залишалася могутньою, проте дедалі відчутнішою ставала 

внутрішня криза, виявом якої, зокрема, були династичні перевороти. 

Придунайські князівства і Крим за умовами васальної залежності від 

Туреччини, на першу вимогу останньої, мали виставляти свої війська. 

Потужні повстання й війни прокотилися Іспанією, Італією, Португалією. 

На середину XVII століття Україна не мала державної незалежності, її 

етнічні землі перебували в переважній більшості в складі Великого 

князівства Литовського, Молдавії, Австрії та Трансільванії. Близько 5 млн. 

українців, котрі проживали в Речі Посполитій, відчували стрімке наростання 

національно-релігійного гноблення. 

Експлуатація з боку панів, шляхти була жорстокою. Національний і 

соціальний гніт, насильницьке покатоличення населення, утиски 

православної церкви, конфіскація церковного майна, земель, об’єднали у русі 

протесту широкі верстви населення, незважаючи на розбіжність економічних 

і соціальних інтересів. Усе це зумовило національно-визвольний характер 

війни, рушійною силою якої стали козацтво, селяни, міщани, православне 

духовенство. 
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Українська національна революція середини ХVІІ ст., викликана 

жорстоким соціальним гнобленням, наростанням перешкод у розвитку 

національної культури та мови, утисками православної релігії, стала 

могутнім вибухом народного гніву в 1648 р. За глибиною і масштабністю, за 

змістом і характером боротьби вона виявилася тотожна розвитку 

революційних процесів ХVІІ ст. в Європі, органічно впліталася в їхній 

контекст. 

Справді, ця революція не була ізольованим явищем світової історії. 

Європейські мислителі підготували теоретичне підґрунтя революції, 

доводячи, що народ є джерелом влади. Ідеї, згідно з якими держава є 

знаряддям політичної влади, а її джерелом – народ, були притаманні 

козацьким ватажкам в Україні, що свідчило про їхню прогресивність та 

далекоглядність.  

Домінантою процесів, розпочатих 1648 р., стала боротьба за 

незалежність України, а якісні зміни, до яких вони призвели, обґрунтовано 

можна віднести до розряду повноцінно революційних. Типологічно належачи 

до низки європейських революцій ХVІ – ХVІІ століть, українська козацька 

революція стала важливим складником процесу утвердження на континенті 

нових суспільних відносин, нової цивілізації. Вона спричинила створення 

національної держави, частина якої на терені Лівобережної України 

(Гетьманщина) на правах автономії проіснувала у складі Російської імперії 

до початку 80-х років ХVІІІ століття. 

Відзначаючи особливу роль козацької еліти, слід зазначити: витворена 

нею політична система та інституційна модель немонархічного державного 

утворення у складі монархії проіснувала понад 100 років. Однак позбавлені 

можливості реально впливати на перебіг подій народні маси водночас 

перестали бути і носіями суверенітету, що зрештою призвело до втрати 

державності. Цей урок, безперечно, є актуальним і для сучасності. 

Розпочавшись як селянський рух у лютому 1648 р. у захопленням 

загоном повсталих козаків Запорізької Січі й обранням гетьманом Війська 
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Запорозького Богдана Хмельницького, Національно-визвольна війна, на 

думку багатьох вчених, тривала до вересня 1676 p. Після блискучих перемог 

українського війська під Жовтими Водами й Корсунем у травні 1648 p. 

козацьке повстання надзвичайно швидко переросло в загальнонаціональне. 

Протягом червня–листопада національно-визвольна і соціальна боротьба, що 

вилилась з селянського руху у Селянську війну охопила восени 1648 p. всі 

без винятку етнічно українські землі, що перебували у складі Польщі й Литви 

і мала винятково масовий характер.  

У розвитку революції вирізняється кілька періодів 

І етап (лютий 1648 – червень 1652 pp.) характеризувався найбільшим 

розмахом й інтенсивністю національно-визвольної і соціальної боротьби. 

Відбувається бурхливий процес розвитку державних інституцій, формування 

національної державної ідеї, становлення політичної еліти. 

ІІ етап (червень 1652 – серпень 1657 pp.) відзначається погіршенням 

економічного і геополітичного становища козацької України та активним 

пошуком союзників на міжнародній арені з метою розгрому Речі Посполитої. 

ІІІ етап (вересень 1657 – червень 1663 pp.) охоплює час різкого 

загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася в громадянську 

війну і призвела до розколу козацької України на два гетьманства 

(Правобережне і Лівобережне) та виділення Запоріжжя в окрему політичну 

силу. 

ІV етап (липень 1663 – червень 1668 рр.) ознаменувався прагненням 

польського й російського урядів поділити Українську державу (що й сталося 

згідно з Андрусівським договором 1667 p.). 

V етап (липень 1668 – вересень 1676 pp.) припадає на нове загострення 

політичної боротьби, посилення втручання іноземних держав у внутрішні 

справи України, ліквідацію державних інституцій у Правобережжі та його 

жахливе спустошення польськими, російськими, турецькими, кримськими 

військами. 
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Надзвичайно важливою складовою революційного процесу була 

розбудова держави. Попри існування різних міркувань й оцінок можна 

зробити висновок, що відбулось становлення національної держави. 

Протягом першого року революції виразно окреслилася боротьба двох 

тенденцій у становленні форми правління: республіканської (притаманної 

Війську Запорозькому) і монархічної (гетьманської).  

Метою боротьби було: 

- добитися ліквідації національно-релігійного гніту Речі 

Посполитої й не допустити його запровадження з боку Московії чи 

Османської імперії;  

- розбудувати національну соборну державу й відстояти її 

незалежність; 

- ліквідувати модель соціально-економічних відносин, що будувалася 

на великому й середньому феодальному землеволодінні, фільварково-

панщинній системі господарства, закріпаченому чи феодально-залежному 

селянстві й утвердити нову, основу якої становила дрібна козацька й 

селянська власність на землю й сільськогосподарські угіддя, праця вільної 

людини. 

Незважаючи на жорстокий характер боротьби, основний її зміст 

полягав у ліквідації всіх різновидів особистої залежності й існуючих форм 

експлуатації, у здобутті особистих свобод і власності на землю. 

За масштабами, змістом, формами ведення боротьби, подія, що 

розпочалася 1648 р., становила собою набагато складніше соціально-

політичне явище української історії, ніж те, що визначають термінами 

«повстання», «війна», домінантою якого була боротьба за незалежність і 

соборність України. 

В зовнішньополітичному аспекті Українська революція зумовила 

серйозну зміну співвідношення сил у Східній, Південно-Східній, 

Центральній і Північній Європі. 
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Значення революції полягало в тому, що вона: 

- призвела до створення національної держави, частина якої у формі 

Лівобережного гетьманства на правах автономії проіснувала в складі Росії до 

початку 80-х років XVIII ст.; 

- зумовила формування національної державної ідеї, яка стала для 

наступних поколінь українців неписаним заповітом у боротьбі за 

незалежність;  

- відіграла вирішальну роль у формуванні нової політичної еліти, стала 

могутнім імпульсом для розвитку національної самосвідомості; 

- зумовила закріплення назви «Україна» за створеною державою й 

започаткувала зміну назви «Руський народ» на «Український народ», 

забезпечила умови, коли протягом тривалого часу після її завершення козаки, 

міщани й селяни продовжували користуватися плодами соціально-

економічних завоювань, здобутих у роки революції. 

Причини та передумови національно-визвольних змагань українців 

Різке загострення соціально-економічних суперечностей в Україні 

наприкінці 40-х років XVII ст. привело до великого повстання 1648 р., яке 

невдовзі переросло в Національно-визвольну революцію українського народу 

1648–1676 pp. 

Причини революції 

1. «Ординація» 1638 р., у результаті якої правлячі кола Речі Посполитої 

обрали курс на обмеження прав, а в перспективі – на ліквідацію козацтва як 

стану українського суспільства. Реєстрове військо втратило давню 

самоуправу: на його чолі мав стояти не виборний гетьман, а польський 

комісар; так само полковники мали бути зі шляхти і для їх охорони служила 

прибічна гвардія з найманців. Реєстр зменшено до 6 тис. чол., а решта мала 

повернутися в підданство до своїх панів. Міщанам і селянам заборонено 

зватися козаками і віддавати своїх доньок заміж за козаків. На Запоріжжя 

можливо було переходити лише за окремим дозволом. Так козаччина дійшла 

до критичного моменту – бути чи не бути. 
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2. Зростання експлуатації українського селянства внаслідок стрімкого 

поширення фільварково-панщинної системи господарства, особливо в 

південних і східних регіонах України. Сучасник зазначав: «Селяни тут 

надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми 

кіньми і працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів наділу повинні 

давати відповідну кількість зерна, безліч каплунів, курей, гусей і качок перед 

Великоднем, Зеленими Святами і на Різдво. До того ж мають возити своєму 

панові даром дрова та відбувати багато інших робіт, яких не мали б 

робити. Ще вимагають від них грошових податків, крім того, десятину з 

баранів, поросят, меду, усіляких плодів, ‒ а ще три роки ‒ й третього 

волика. Одне слово, селяни змушені віддавати своїм панам усе, що тим лише 

заманеться вимагати. Не дивно, що цим злидарям у таких тяжких умовах 

не залишається нічого для себе. Але це ще не все: пани мають безмежну 

владу не тільки над селянським майном, а й над їхнім життям; такою 

великою є необмежена свобода польської шляхти (яка живе наче в раю, а 

селяни наче в чистилищі), що коли селяни потрапляють у ярмо до такого 

пана, то опиняються у гіршому становищі, ніж каторжани на галері...» 

Справжнім лихом для українського народу були орендарі, як правило, євреї, 

що «обліпили» своїми шинками всі села і міста. Особливо нещадної 

експлуатації зазнавало українське селянство, передусім бідніше, яке вони 

безжально споювали й обдирали, перетворюючи в деморалізовану, 

безземельну масу. Московський посол Кунаков, аналізуючи причини 

повстання 1648 р., у своєму донесенні урядові серед іншого зазначав: «Крім 

того, була Черкасам (українцям– авт.) руїна від жидів, що держали в їх 

сторонах аренди від панів. Ті жиди Черкасів грабували і всяко над ними 

знущалися. Як тільки котрий Черкащени її викурить горілки, або зварить 

пиво або мід, не сказавши жидові, або перед жидом почне говорити, не 

знявши шапки, – жиди чіплялися до цього, як за зневагу, грабували і 

руйнували, маєток відбирали, жінок і дітей силоміць забирали на роботу». 
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3. Посилення національно-релігійного гноблення українського народу. 

Польські магнати, особливо після Берестейської унії, силою насаджували в 

Україні католицизм і уніатство, утискували православних і їхню віру, 

захоплювали й руйнували церкви та монастирі, проводили дискримінаційну 

політику у сфері мови, освіти, культури. Православні українці послідовно 

усувалися від участі в міському самоуправлінні, їм чинилися постійні 

перешкоди при вступі до цехів, у заняттях ремеслами, промислами, 

торгівлею. В умовах загострення національно-визвольної боротьби польські 

каральні органи вдавалися до елементів етнічних чисток, винищуючи 

українців тільки тому, що вони були українцями. 

Отже, антиукраїнська політика польських правлячих кіл призвела до 

загального незадоволення усіх верств українського суспільства. Головною 

рушійною та керівною силою революції виступило козацтво. Активну участь 

у боротьбі взяли селянство, міське населення, значна частина української 

шляхти й православного духовенства. 

Безпосереднім приводом до виступу Б. Хмельницького проти Польщі 

була особиста образа, якої йому завдав чигиринський підстароста Данило 

Чаплінський. Він захопив родинний хутір Хмельницького в Суботові, майже 

до смерті побив його наймолодшого сина та викрав кохану жінку Богдана 

Олену, з якою той збирався одружитися (на цей час перша дружина 

Хмельницького Ганна Сомко померла). Намагання Хмельницького знайти 

управу на Чаплінського в польському суді не дали ніяких результатів. Король 

також нічим не допоміг Богданові, але принагідно вказав на роль шаблі при 

самообороні. 

На думку дослідників, вже починаючи з 1646 р. група козаків, 

очолювана чигиринським сотником Б. Хмельницьким, розпочала підготовку 

повстання. Протягом 1646–1647 pp. до керівного центру входили сотники 

Вешняк, Бурляй, Гиря, Топига, колишні полковники Нестеренко і Клиша, 

Кривоніс, брати Нечаї та ін. Для реалізації задуму Б. Хмельницький та його 

соратники намагалися скористатися намірами короля Владислава IV 
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залучити козаків до війни з Туреччиною та Кримом. У серпні – вересні 

1647 р. проводяться таємні ради для обговорення планів повстання. 

Приймається рішення розпочати його в листопаді, коли коронний хорунжий 

А. Конєцпольський мав вирушити у пониззя Дніпра проти татар. Однак 

раптова поява Очаківської Орди та зрада з боку чигиринського осавула 

Пешти зірвали виступ. Хмельницького було ув'язнено. Вирвавшись за 

сприяння свого кума Михайла Кричевського на волю, він у кінці грудня з 

кількома десятками осіб негайно подався на Запорізьку Січ. В історії України 

розпочиналася нова доба. 

Прибувши на Запоріжжя, В. Хмельницький, зважаючи на перебування 

польської залоги у Січі (Микитин Ріг), зупинився на о. Томаківка, де відразу 

ж розпочав формування збройних сил і встановив зв'язки із запорожцями. 

Заручившись підтримкою останніх, у 4 лютого 1648 р. оволодів Січчю і був 

обраний гетьманом Війська Запорізького. Саме ці події й ознаменували 

початок Національної революції. її перший етап (лютий 1648 – серпень 

1667 рр.) характеризувався найбільшим розмахом національно-визвольної та 

соціальної боротьби і проходив під безпосереднім керівництвом 

Б. Хмельницького. 

Підготувавши основну військову базу на Запоріжжі, новообраний 

гетьман розпочав роботу по залученню до майбутнього виступу реєстрових 

козаків та широких мас народу. Кобзарі та досвідчені козаки з гетьманськими 

універсалами, що закликали готувати зброю й підніматися на боротьбу, 

розійшлися по всій Україні. Незабаром вона завирувала. За визнанням 

коронного гетьмана М. Потоцького, «не було жодного села, жодного міста, 

в яких би не лунали заклики до свавілля і де б не замишляли на життя й 

майно своїх панів і орендарів». Активна організаційна робота проводилася і 

серед реєстрового козацтва. 

Водночас Б. Хмельницький розумів, що для переможної війни зі 

шляхтою потрібна зовнішня допомога. До середини березня йому вдалося 

завершити переговори з Кримським ханством (Бахчисарайський договір). 



18 
 

Пред’явлені хану Іслам-Гірею ІІІ листи польського короля щодо приготувань 

Польщі до війни з Кримом зробили його зговірливим. Він зобов'язався 

надати допомогу проти поляків, причому, татари обіцяли не чинити шкоди 

українцям, зокрема не палити їхніх міст і сіл. Зі свого боку українці обіцяли 

платити у поминки і не допускати морських походів. На допомогу 

повстанцям було направлено 3–4 тис. татар під керівництвом Тугай-бея. 

Уклавши військовий союз з Кримським ханством, Хмельницький 

посилив свою армію татарською кіннотою. Оскільки поляки не мали піхоти 

рівноцінної козацькій, а польська кіннота явно поступалася татарській у 

маневреності, союз козаків з татарами таїв для польської армії величезну 

небезпеку. Чисельність татарського війська, яке виступало на боці українців, 

становила в різний час від кількох тисяч до кількох десятків тисяч чоловік. 

Крім військової допомоги Україна захищала себе від татарських нападів з 

півдня. 

На початку революції Б. Хмельницький та його прихильники висували 

лише ідею автономії для козацького регіону (централь на і південна частина 

Київського воєводства) в складі Речі Посполитої. Вони тоді продовжували 

вважати останню своєю батьківщиною, а короля – її єдиним законним 

володарем. Національно-політична свідомість старшини й козацтва в цілому 

обмежувалася прагненням домогтися відновлення прав і вольностей Війська 

Запорізького, що ґрунтувалися на козацькому традиціоналізмі. Тому під час 

переговорів з послами М. Потоцького в середині березня було поставлено 

вимоги щодо ви ведення польського війська з козацьких земель, ліквідації 

там «управління Речі Посполитої», надання козакам права укладати договори 

із зарубіжними правителями. Але коронний гетьман порахував їх 

неприйнятними, і, надіючись у зародку придушити народне повстання, 

прискорив підготовку походу, вирушивши з коронним військом на Корсунь. 

Водночас в універсалі до повстанців він наказав видати йому Хмельницького 

й розійтися. У разі непокори погрожував «усі достатки ваші, котрі у 

волості маєте, забрати, жінок, дітей вирізати». 
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Бойові дії розпочалися у квітні. Маючи у своєму розпорядженні 

близько 15 тис. жовнірів (разом із реєстровими козаками), М. Потоцький 

вирішив завдати удару по табору повстанців. З цією метою він 21 квітня 

направив суходолом 2 полки реєстровців і жовнірів (5–5,5 тис. осіб) під 

проводом сина Стефана, а Дніпром 26 квітня – 4 полки реєстрових козаків і 

частину драгунів (4,5 тис. осіб) під керівництвом генеральних осавулів 

Барабаша і Караїмовича. Обидва загони мали з’єднатися біля Кодацької 

фортеці, розгромити Запорізьку Січ і придушити повстання. 

Отримавши від розвідників інформацію про час і напрямок виступу 

ворожих військ, Б. Хмельницький на чолі 4–5 тис. українців і 3–4 тис. татар 

Тугай-бея вирушив назустріч, вдало використавши їхню роз'єднаність. 

Оточивши 29 квітня противника біля р. Жовті Води (неподалік теперішнього 

м. Жовті Води Дніпропетровської обл.), він під час боїв, що набрали 

затяжного характеру, зумів заручитися підтримкою реєстрових козаків: 12 

травня на його бік перейшли полки, що пливли Дніпром (при цьому 

Барабаша й Караїмовича було вбито), а наступного дня – ті, котрі перебували 

при Стефанові Потоцькому. У вирішальному бою 16 травня польське військо 

було повністю розгромлено. Близько З тис. поляків, у т. ч. смертельно 

поранений С. Потоцький, потрапили у полон. 

Дізнавшись про поразку під Жовтими Водами, гетьман М.Потоцький 

почав відступати, надіючись на об'єднання з 6-тисячним військом 

Я.Вишневецького. Щоб не допустити цього, Б. Хмельницький не гаючи часу 

кинувся за ним. 26 травня полки Потоцького потрапили неподалік від 

Корсуня в заздалегідь підготовлену пастку. Значна роль у цьому належала 

козакові Микиті Ґалаґану (Бутові), який, попередньо домовившись з 

Б.Хмельницьким, під виглядом розвідника навмисно потрапив у полон до 

поляків, щоб їх дезінформувати, і цим добровільно прирік себе на муки та 

смерть. Витримавши жорстокі катування, він примусив польських 

керманичів повірити у вигадку, що слідом за Запорізьким Військом наступає 

кримський хан з усією ордою, та завів їх у завчасно підготовлену засідку. 
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У результаті польське військо зазнало нищівної поразки. Близько 

8,6 тис. жовнірів, у т. ч. коронний і польний гетьмани – М. Потоцький і 

М.Калиновський – потрапили в полон. Поляки втратили також усю 

артилерію, обоз і прапори. 

З Корсуня Б. Хмельницький вирушив до Білої Церкви. Він розсилав 

універсали до українського народу, в яких закликав до всенародного 

повстання. Цей клич рознісся по всій Україні. Народ численними гуртами 

потягнувся під гетьманські корогви, бо сподівався знайти правду, здобути 

волю і незалежність. Хвиля виступів охопила всю Україну. Ще ніколи 

повстання не мало такого всенародного характеру. На середину вересня були 

звільнені Лівобережжя, Брацлавське, Київське, Подільське воєводства, 

південна й центральна частина Волинського. 

Тим часом польська шляхта прагнула реваншу. Але його не сталося. У 

битві, яка відбулася 21–23 вересня під Пилявцями (тепер с. Пилява 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.), 80–90-тисячна армія 

поляків зазнала нищівної поразки від близько 100-тисячного українського 

війська та 5 тис. татар. Було захоплено всю ворожу артилерію, яка налічувала 

близько сотні гармат. До козаків потрапив також величезний обоз зі 

значними матеріальними цінностями, оскільки польські магнати, хизуючись 

один перед одним, навіть у воєнних походах оточували себе надзвичайними 

розкошами. Нерідко навіть звичайний гусар потребував кількох возів з 

наметом, обставою, інколи срібним начинням, не кажучи вже про 

різноманітну провізію та численних слуг. Не дивно, що один із сучасників 

іронічно зауважував: у польському стані було більше срібла, ніж свинцю. 

Блискуча перемога в битві під Пилявцями відкрила шлях до 

визвольного походу на західноукраїнські землі. Повстанці за допомогою 

місцевого населення здобули Збараж, Вишнівець, Броди і на поч. жовтня 

підійшли до Львова, який взяли в облогу. Але, не бажаючи руйнувати чудове 

старовинне місто та отримавши викуп від польського гарнізону в сумі 
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200 тис. злотих, гетьман зняв облогу й повів свою армію до міцної фортеці 

Замостя, де перебував протягом 6–21 листопада. 

У той час Річ Посполита, фактично втративши своє військо та короля, 

який помер ще в травні, стояла на межі катастрофи. Але Б.Хмельницький, 

замість того, щоб довершити її розгром, оголосив перемир’я. І снують різні 

версії причин такої поведінки гетьмана: 1) він ще не готовий був до 

остаточного розриву з Річчю Посполитою й надіявся на реформування її 

державного устрою, тим більше, що під його тиском королем у цей час було 

обрано Яна Казимира, котрий начебто обіцяв бути «руським королем»; 

2) брак теплого одягу, продовольства, осіннє бездоріжжя, епідемія чуми, від 

якої помер один із найвизначніших повстанських ватажків Максим Кривоніс; 

3) проти продовження воєнних дій виступали союзники – кримські татари; 

4) побоювання, що розгром Польщі спричинить негативну реакцію 

європейських монархів тощо. 

Синтез усіх цих версій і вплинув на остаточне рішення 

Б.Хмельницького. Можна сперечатися про доцільність його прийняття; єдине 

ж, що не викликає сумніву, – це помилковість наступних дій гетьмана: 

замість того, щоб закріпитися на західних рубежах української етнічної 

території, він відвів армію вглиб України. Тим самим було втрачено значну 

територію з досить розвинутим виробництвом, а Польща отримала вигідний 

стратегічний плацдарм для майбутніх воєнних дій. 

Наприкінці грудня 1648 р. українське військо вступило у стародавню 

столицю України – Київ. Хмельницького вітали як «українського Мойсея», 

який визволив Україну з «лядської неволі». 

Завдяки перемогам 1648 р. змінився політичний та економічний лад 

України. На звільненій території було ліквідовано польсько-шляхетську 

владу й закладалися підвалини унітарної, республіканської за формою 

правління, національної держави на чолі з гетьманом. Кордон між нею і 

Річчю Посполитою, згідно з укладеним 25лютого 1649 р. з польським 

посольством перемир'ям, мав проходити по річках Горинь, Прип’ять та 
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містові Кам’янцю-Подільському, через який польським підрозділам, 

урядовцям і шляхті переходити заборонялося. Визволена територія 

поділялася на полки й сотні, де вся повнота влади зосереджувалась у руках 

гетьмана, а на місцях – полковників, сотників та інших старшин. Військовий 

штаб гетьмана виконував функції кабінету міністрів і займався організацією 

держави. 

Революція започаткувала нову модель соціально-економічних 

відносин. Вона ліквідувала, за невеликим винятком, велику й середню 

земельну власність, фільварково-панщинну систему господарювання й 

кріпацтво. Частина землі польських магнатів і шляхти перейшла в руки 

нових господарів – селян, козаків, які могли її продавати, дарувати, 

передавати в спадщину. Революція відкрила селянам і жителям міст 

можливість переходу в козацький стан, який тоді мав значні права та 

привілеї. 

Однією з найважливіших справ державного будівництва було військо. 

На початку Національно-визвольної революції деякі недисципліновані загони 

діяли на свій лад, були й ватажки, які не хотіли визнавати гетьманського 

керівництва. Виявивши організаційний хист, Б. Хмельницький зумів з цієї 

розрізненої маси створити регулярну армію. 

Воєнні дії 1648 р. змінили й психологію самого Б.Хмельницького. 

Переосмисливши уроки минулорічної боротьби, гетьман, за словами відомих 

українських істориків В. Смолія та В. Степанкова, уперше в історії 

української суспільно-політичної думки сформулював основні принципи 

національної державної ідеї. По-перше, у розмовах з королівськими 

комісарами в лютому 1649 р. було чітко засвідчено право українського 

народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання. В 

реалізації цього Б. Хмельницький відтепер вбачав основну мету своєї 

діяльності: «Виб’ю з лядської неволі народ весь руський... А ставши на Віслі, 

скажу далі ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи». По-друге, було висловлено ідею 

незалежності утвореної держави від влади польського короля. 
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Б.Хмельницький під час його квітневих переговорів у 1649 р. з московським 

посольством Г. Унковського підкреслював: «А нас Бог від них увільнив – 

короля ми не обирали і не коронували, і хреста йому не цілували. А вони до 

нас про це не писали і не присилали, і ми волею Божою цим від них стали 

вільні». По-третє, було сформульовано положення про соборність 

Української держави. Як свідчив учасник польського посольства М. 

М’ясковський, Б.Хмельницький неодноразово наголошував на своєму намірі 

«відірвати від ляхів всю Русь і Україну», звільнити «з лядської неволі... народ 

всієї Русі”. По-четверте, утворена Українська держава розглядалася як 

спадкоємиця Київської Русі. Під час переговорів з Г. Унковським 

Б.Хмельницький відзначав можливість замирення з Річчю Посполитою лише 

за умови визнання її урядом незалежності козацької України в тих кордонах, 

що «володіли благочестиві великі князі». 

Проте реалізація цих планів утруднювалася через зовнішні та 

внутрішні обставини. Польський уряд докладав усіх зусиль, щоб продовжити 

війну і знову заволодіти українськими землями. Татари насторожено 

сприймали зростання могутності козацької держави й намагалися зупинити 

цей процес. До того ж внутрішні сили України ще не були консолідовані: 

виникали суперечки між селянством, з одного боку, і козацькою старшиною 

та шляхтою – з другого. Усе це спонукало Хмельницького до обережності й 

поміркованої політики. 

На початку літа 1649 р. війна розгорілася заново. 25-тисячна польська 

армія на чолі з королем Яном Казимиром йшла з Волині, а через Галичину 

рухалося 16-тисячне військо під командуванням Яреми Вишневенького. 

100-тисячна армія Б. Хмельницького спільно з 40 тис. татар на чолі з 

Іслам-Гіреєм на початку липня оточила велику частину польсько-

шляхетського війська під Збаражем і тримала її в облозі півтора місяця. У 

боях біля міста було знищено чимало поляків, серед шляхти почалися паніка 

та дезертирство. Не обійшлося без тяжких втрат і в українській армії: тут 

загинули відомі полковники С. Морозенко і К. Бурляй. 
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Тим часом на допомогу обложеним поспішали головні сили польської 

армії, які очолював король Ян Казимир. Непомітним маневром 

Б. Хмельницький зняв частину війська (близько 40 тис. українців і 25–30 тис. 

татар) з-під Збаража і вирушив до Зборова назустріч 20–30-тисячній армії 

поляків. Несподіваним ударом гетьман відрізав частину польської армії від 

головних її сил і 15 серпня 1649 р. під час переправи через р. Стрипу завдав 

їм великих втрат. Наступного дня почався генеральний бій, який загрожував 

неминучою капітуляцією короля з усією його армією. Але в найкритичніший 

момент канцлер Оссолінський підкупив татарського хана і той категорично 

зажадав від Хмельницького припинити бій та почати переговори. Така 

поведінка хана пояснювалася його політикою «рівноваги сил», яка вела до 

взаємного виснаження України і Польщі, давала можливість Криму безкарно 

грабувати ці землі та відігравати провідну роль у Південно-Східній Європі. 

18 серпня 1649 р. було підписано Зборівський договір, за яким козаки 

здобували численні права: 1) Українська держава мала охоплювати 

територію Київського, Брацлавського й Чернігівського воєводств; на ній не 

мали права з’являтися коронні війська. Урядові посади тут могли займати 

тільки православні; 2) козацький реєстр встановлювався у кількості 40 тис. 

чол., а селяни, які не потрапили до нього, поверталися у кріпацтво. 

Підтверджувалися всі права і вольності Війська Запорізького; 3) всім 

учасникам повстання проголошувалася амністія. Водночас магнати і шляхта 

мали право повернутися до своїх маєтків; 4) католицька і православна 

шляхта зрівнювалися у правах, а православний митрополит отримував місце 

у польському сенаті. Питання про унію передавалося на розгляд сейму; 

5) польський король погодився на виплату щорічних у поминок Криму та у 

таємній статті дозволив татарам «вільно спустошувати край, повертаючись 

назад», тобто грабувати й брати ясир на українських землях. 

Зборівський трактат не відповідав ні фактичному успіху національно-

визвольної боротьби, ні тим широким надіям, які плекали українські народні 

маси. За Зборівською угодою велика частина селян поверталася в кріпацтво. 
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На феодальне гноблення була приречена козацька та міська біднота. До того 

ж татари жорстоко пограбували землі Волині, Галичини й, особливо, 

Поділля. Так, замість повного звільнення всього українського народу і 

створення своєї власної держави доводилося задовольнятися національно-

територіальною автономією, і то лише для козацької верстви. Це викликало в 

Україні надзвичайне обурення та стрімке наростання антифеодальної 

боротьби. Було зрозуміло, що перемир’я триватиме недовго. 

Розглядаючи залежність від Речі Посполитої як просту формальність, 

гетьман Б.Хмельницький використав короткий перепочинок для реорганізації 

адміністративно-територіального устрою України та зміцнення державних 

інституцій. Українська держава була поділена на 16 полків, де в цей час 

проживало близько 1,4–1,6 млн осіб. Полки ділилися на сотні. Усі урядовці – 

як центральної влади (генеральні старшини: писар, обозний, хорунжий, 

осавул), такі полкової та сотенної – мали військові ранги й поруч з 

військовими обов'язками виконували цивільну службу у сферах 

адміністрації, фінансів, суду. Своєрідним парламентом була Старшинська 

рада, яка у воєнних умовах фактично замінила Генеральну раду. Вирішуючи 

політичні, економічні, військові та інші справи, вона стала головним органом 

державної влади, постанови якого були обов'язковими для гетьмана. Гетьман 

очолював уряд і державну адміністрацію, скликав ради, був 

головнокомандувачем збройних сил, керував зовнішньою політикою, відав 

фінансами. Резиденцією гетьмана й фактичною столицею Української 

держави стало місто Чигирин. 

Відчуваючи неминучість нової війни з Польщею, Б. Хмельницький 

прагнув заручитися підтримкою іноземних держав, а тому активізував свою 

міжнародну політику. Зберігаючи союзницькі відносини з Кримом, він 

налагодив стосунки з Венецією та Валахією, домовився з Трансільванією про 

координацію дій проти Польщі, намагався порозумітися зі Швецією, вів 

переговори з Туреччиною про прийняття її протекції, але, як показало 

майбутнє, так і не зважився на неї. У серпні 1650 р. з 70-тисячними загонами 
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українського війська й татар Б. Хмельницький вирушив у похід на Молдавію, 

яка підтримувала Польщу й займала ворожі позиції стосовно України. 

Молдавський правитель Василь Лупу змушений був укласти у вересні 

договір, за яким обіцяв надати Б.Хмельницькому допомогу у боротьбі проти 

Польщі. Поряд з цим, В. Лупу погодився скріпити українсько-молдавський 

союз династичним шлюбом своєї дочки Розанди з гетьманським сином 

Тимошем. 

Зміцнення Української держави насторожувало Польщу, і в середині 

лютого 1651 р. 12–14-тисячна польська армія на чолі з гетьманом 

Калиновським атакувала містечко Красне. У запеклому бою загинули майже 

всі козаки брацлавського полку, очолюваного одним з найкращих козацьких 

полководців Данилом Нечаєм. Хоч і ворог втратив близько тисячі жовнірів. 

Під Вінницею поляків зупинили загони Івана Богуна. Вирішальні бої 

розгорнулися наприкінці червня – на початку липня 1661 р. на Волині під 

Берестечком між 200-тисячним військом поляків та 100-тисячною 

українською армією і 30–40 тисячами татар. Перші два дні боїв були 

успішними для українців, які знищили близько 7 тис. поляків. Але у 

вирішальний момент битви татарські загони на чолі з ханом втекли з поля 

бою, захопивши в полон Б. Хмельницького, який намагався їх затримати. 

Залишившись без гетьмана, українська армія була оточена ворогом. У цих 

складних умовах наказним гетьманом було обрано І. Богуна, під 

командуванням якого через непрохідні болота й р. Пляшівку з возів, хомутів, 

сідел, одягу було збудовано три переправи. 10 липня він вивів з оточення 

основні бойові сили, відхід яких прикривали кілька тисяч вояків. Близько 300 

з них героїчно загинули на одному з островів, але не залишили позицій. 

Всього під Берестечком загинуло, за різними даними, від 4 до 30 тис. 

козацько-селянського війська. 

Захоплений відвагою згаданих 300 вояків, класик французької 

літератури Прос пер Меріме писав: «Протягом кількох годин мужньо, по-

геройськи бився загін із трьохсот чоловіків, що опинилися на невеликому 
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пагорбі. Вже стомилися поляки від тієї безперервної рубанини, і Потоцький 

пообіцяв дарувати життя тим відчайдухам, якщо складуть зброю. «Не 

хочемо пощади від ворога!» – вигукнули вони. Поляки побачили, як вони 

поскидали у воду свої пояси, наповнені золотими монетами, а потім 

поцілувалися і билися з вигуками: «Не хочемо пощади від ворога!». Билися 

доти, аж поки їх не повбивали. Залишився один із трьохсот. Він роздобув 

човен і, не маючи змоги врятуватися, був усе ж недосяжний для шабель та 

пік. Багато стрільців цілились у нього, та навіть уражений 

чотирнадцятьма кулями з мушкетів він вимахував косою, силкуючись 

сягнути кожного, хто до нього наближався, аби взяти його живцем у полон. 

За наказом Яна Казимира один жовнір ступив у воду, аби сповістити 

героєві, що король є свідком його подвигу і дарує йому життя. «Хочу 

загинути як справжній козак», – вигукнув умираючий селянин, а жовнір із 

жахом відступив од нього. Нарешті до човна підступили два німецькі 

рейтари і проткнули воїна своїми піками». 

Поразка під Берестечком була тяжким ударом для українського 

національно-визвольного руху. Становище ускладнювалося ще й тим, що 

литовському князеві Радзивіллу вдалося придушити повстання в Білорусі, 

прорватися вглиб України і захопити Київ. До початку вересня польсько-

литовська армія окупувала північні, центральні й західні райони Української 

держави. Однак завдяки організаторській діяльності Б. Хмельницького, 

відпущеного татарами на поч. липня, вдалося відновити боєздатність армії, 

зупинити під Білою Церквою просування противника й змусити його до 

переговорів. 28 вересня 1651 р. було підписано Білоцерківську угоду, за якою 

значно обмежувалася автономія держави: 1) козацькою територією 

визнавалося лише Київське воєводство. У Брацлавське і Чернігівське 

воєводства поверталась польська адміністрація, а магнатам і шляхті 

віддавалися їхні маєтки; 2) козацький реєстр скорочувався до 20 тис. чол.; ті, 

хто залишився за межами реєстру, верталися у підданство до панів; 

3) гетьман підпорядковувався польському королю, зобов’язувався розірвати 



28 
 

союз із Кримським ханством і позбавлявся права дипломатичних зносин з 

іноземними державами; 4) підтверджувалися права православної церкви та 

української шляхти. 

Народ з обуренням відгукнувся на Білоцерківську угоду. Тисячі людей 

втікали за московський кордон – на Слобожанщину. В Україні знову 

почалися повстання проти польської шляхти. 

Б. Хмельницький розглядав Білоцерківський договір як можливість для 

відновлення сил. У квітні 1652 р. було вирішено заручитися підтримкою 

Криму й відновити воєнні дії проти поляків. Гетьман звернувся до мешканців 

Лівобережної України із закликом знищувати шляхту й урядників та 

вступати до його війська. Це означало фактичне скасування Білоцерківського 

договору. Через кілька тижнів 30–35-тисячне українсько-татарське військо 

під проводом Б.Хмельницького напало на 30-тисячну польську армію, яка 

намагалася перешкодити просуванню загонів Тимоша Хмельницького до 

Молдавії, і в бою неподалік гори Батіг на Брацлавщині 1–2 червня цілковито 

розгромило її. Загинув і гетьман Калиновський. Цю блискучу перемогу 

гетьмана Хмельницького сучасники порівнювали з перемогою Ганнібала під 

Каннами. 

Після переможної битви під Батогом гетьман Богдан Хмельницький 

відправив польському королеві Я ну Казимиру глузливого листа. «Мій син, – 

писав він, – був у дорозі за дружиною, аж тут Калиновський перепинив йому 

шлях, всупереч людському законові, бо Господь дав землю та воду і добрим і 

злим людям. Я попередив добродія гетьмана, порадивши йому не вставати 

поперек дороги. Благаю вашу світлість вибачити моїм козакам, тим 

урвиголовам від природи, якщо вони надто далеко зайшли у своєму жарті». 

Зазначимо, що козацький «жарт» коштував Польщі нищівної поразки, якої 

вона, за словами польських дослідників, ще не зазнавала. На Ватізькому 

бойовищі полягла половина всіх гусарів Речі Посполитої, всього ж загинуло 

8 тис. добірних жовнірів; кільком тисячам удалося врятуватися втечею, інші 

потрапили в полон до козаків і татар. 
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Перемога під Батогом викликала величезне піднесення в українському 

суспільстві. Повстання спалахнули по всій Україні. Почалося повсюдне 

винищення шляхти. У результаті у травні – червні територія Брацлавського, 

Київського, Чернігівського та східних районів Подільського воєводств була 

звільнена від ворожої окупації. Українська держава здобуває, нарешті, 

фактичну незалежність. 

Однак надалі Б.Хмельницького чекали нові невдачі. Одруживши сина 

Тимоша з дочкою В. Лупу Розандою, він планував посилити вплив на 

Молдавію та зміцнити міжнародні позиції Української держави, 

забезпечивши їй надійний кордон на цьому відтинку. Та включення Молдавії 

у сферу українських політичних інтересів насторожило Туреччину. Проти 

цього також виступила коаліція волоського й трансільванського князів. Вони 

скинули з престолу В.Лупу та обложили стару столицю молдавських 

господарів – Сучаву. Двічі – у квітні та липні – серпні 1653 р. – Тиміш на 

чолі козацького війська ходив рятувати свого тестя й допомагав тому 

повернути престол. Але нерозважлива політика молодого Хмельниченка, 

якого провокував на необдумані дії В.Лупу, призвела не тільки до його 

загибелі на початку вересня, а й підштовхнула Валахію та Трансільванію до 

створення разом із Річчю Посполитою антиукраїнської коаліції. Після 

зміщення з престолу В.Лупу до них приєдналася й Молдавія. 

У кінці серпня 1653 р. в похід на Україну вирушив польський король 

Ян Казимир. У жовтні під містечком Жванець (тепер село Кам'янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл.) 30–40-тисячна українська армія 

спільно з татарами оточила шляхетське військо, що нараховувало близько 50 

тис, чол. Значних боїв не було, але поляки через сувору пору року дуже 

потерпали від холоду, хвороб та нестачі продовольства. Втративши 

померлими понад 10 тис. чол., вони були готові капітулювати. Та їх знову 

врятували татари. 16 грудня кримський хан, як колись під Зборовом, уклав із 

Польщею сепаратну угоду, здобувши право брати ясир серед населення 

Галичини й Волині. Таке порозуміння між Польщею та Кримом при 
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пасивності Туреччини ставило Україну в дуже тяжке становище. Було 

очевидно, що українське військо, незважаючи на ряд гучних перемог над 

поляками, не може постійно протистояти невгамовним намаганням шляхти 

відвоювати Україну. Для забезпечення остаточної перемоги над поляками 

потрібна була надійна підтримка ззовні. Такою силою могла стати 

Московська держава. 

Б. Хмельницький, частина інтелігенції та духовенства ще в 1648 р. 

зверталися до Московської держави з проханням допомогти Україні в 

боротьбі з польською шляхтою. Український гетьман, засвідченням царських 

воєвод, навіть погрожував Москві, якщо та не підтримає його проти Польщі. 

«Іду я війною тут же на Московську державу, – заявляв він, – я всі міста 

московські й Москву зламаю: хто на Москві сидить, той від мене на Москві 

не відсидиться за те, що не поміг він мені ратними людьми на поляків”. 

Нарешті 11 жовтня 1653 р. Земський Собор у Москві ухвалив прийняти 

Україну «під високу государеву руку», а 10 січня 1654 р. царські посли 

прибули до Переяслава. Таким чином Москва намагалася уникнути 

небезпечного для себе союзу України з Туреччиною. 

Б. Хмельницький був зайнятий війною з Польщею та похоронами 

Тимоша і прибув до Переяслава лише 16 січня 1654 р. Він уникав будь-яких 

урочистих церемоній і, як пише Н. Полонська-Василенко, жодного разу не 

запросив московських послів до себе. Можливо, тому й обрав для 

переговорів не Київ, а тихий козацький Переяслав. Під час Переяславської 

ради, яка відбувалася 18 січня й ухвалила рішення про прийняття протекції 

царя, трапився інцидент: коли духовенство хотіло привести до присяги 

гетьмана й старшину, Б. Хмельницький зажадав від московських послів, щоб 

вони перші склали присягу від імені царя. Боярин Бутурлін, голова 

московського посольства, рішуче відмовився це зробити. Тоді гетьман і 

старшина залишили переговори, що стало причиною публічного скандалу. 

В. Бутурліну довелося двічі повторювати запевнення, що цар охоронятиме 

всі права України й державний лад її буде збережено. Лише після цього 
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гетьман і старшина погодилися на присягу. Адже в разі відмови Україна 

залишалася сам на сам з Польщею та її новим союзником – Кримським 

ханством. 

Всього на вірність московському цареві 18 січня присягнуло 284 

особи. Згодом представники московського посольства побували у містах і 

містечках України, де присягу, за їхніми даними, склали 127 328 осіб 

чоловічої статі. Відмовилися присягати ряд представників козацької 

старшини, зокрема І. Богун та І. Сірко, Брацлавський, Кропив’янський, 

Полтавський, Уманський козацькі полки, деякі міста, наприклад 

Чорнобиль, а також українське духовенство на чолі з митрополитом 

С. Косовим. 

Ратифікація договору мала відбутися в Москві. Сам Б. Хмельницький 

туди не поїхав. Посли – військовий суддя Самуїл Зарудний та полковник 

Павло Тетеря – привезли в Москву акредитовані грамоти від гетьмана, 

«Статті Хмельницького» (23 статті) та низку листів. Основна ідея цих 

документів ‒ встановлення таких міждержавних відносин між Україною і 

Москвою, при яких за Україною залишається як внутрішня, так і зовнішня 

державна самостійність. 

Отже, остаточний текст українсько-московського договору було 

ухвалено у Москві в березні 1654 p., звідси і його назва ‒ «Березневі статті» 

(їх оригінали не збереглися). На думку дослідників, ця угода за своїми 

формально-правовими ознаками нагадувала акт про встановлення відносин 

номінальної протекції, але за змістом найімовірніше передбачала створення 

під верховенством царської династії Романових конфедеративного союзу, 

спрямованого проти зовнішнього ворога, тобто проти Польщі: 1) Українська 

держава зберігала республіканську форму правління на чолі з гетьманом, 

який по життєво обирався на Козацькій раді; 2) незмінними залишалися 

адміністративно-територіальний устрій, суд і судочинство, фінансова 

система, незалежна внутрішня політика; 3) підтверджувалися права, 
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вольності та привілеї української шляхти, духовенства та Війська 

Запорізького, реєстр якого становив 60 тис. чол.; 4) збір податків в Україні 

здійснювала українська скарбниця під контролем призначених царем 

чиновників; певна частина зібраної суми як данина мала передаватися до 

московської казни; б) зовнішньополітична діяльність Української держави 

обмежувалася забороною зносин гетьмана з польським королем та турецьким 

султаном; 6) Москва діставала право мати у Києві свого воєводу разом із 

невеликою залогою; 7) Московська держава зобов'язувалася надати Україні 

допомогу у війні проти Польщі тощо. 

Договір вже протягом тривалого часу є предметом наукового 

зацікавлення багатьох істориків, юристів, фахівців державного права. 

Переважна більшість їх сходиться на тому, що він був недосконалим, 

«сирим», дозволяв різні тлумачення сторонам, які його відписали. За словами 

Д.Дорошенка, «...й Москва, й Україна, кожна по-своєму розуміли суть цих 

відносин. Згодившись прийняти Україну «під велику царську руку», в Москві з 

перших же кроків старалися обернути протекторат у інкорпорацію, 

використовуючи кожне необережне слово, кожну неясну фразу в зверненнях 

гетьмана до московського уряду, щоб зреалізувати якомога ширше свій 

вплив на українське життя; особливо ж зручно використовувала Москва 

різні прояви суспільного антагонізму на Україні. Власне на цьому 

антагонізмі й була побудована вся дальша політика Москви щодо України. З 

іншого боку, гетьман і старшина справді дивилися на протекцію 

московського царя, як лише на певну, може навіть і тимчасову комбінацію, 

яка давала змогу нарешті покінчити тяжку боротьбу за унезалежнення від 

Польщі...» Тим більше, що українсько-московська угода була правовою 

підставою відокремлення України від Речі Посполитої, юридичним 

визнанням її державності та козацького устрою. 

У відповідь на українсько-московську угоду поляки і татари об’єднали 

свої сили, уклавши влітку 1654 р. т. зв. Вічний договір, і почали новий етап 

війни. Уже в листопаді 30-тисячна польська армія вторглася на Брацлавщину, 
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згодом до неї приєдналася 30–40-тисячна татарська орда. Усвідомлюючи 

небезпеку, Б. Хмельницький зажадав від Москви негайної допомоги. Однак 

остання, намагаючись насамперед оволодіти Смоленськом і Білоруссю, де їй, 

до речі, допомагали 20 тис. козаків на чолі з Василем Золотаренком, 

фактично проігнорувала вимогу українського гетьмана. Кілька місяців 

дорогоцінного часу було втрачено. Як наслідок – до кінця березня 1655 р. 

край перетворився на пушу. Було спустошено й спалено близько 270 міст і 

сіл, 1000 церков, вбито не менше 10 тис. немовлят, у неволю потрапило 

понад 200 тис. людей. Московська допомога виявилася не такою 

ефективною, як її уявляли. 

Влітку 1655 р. театр воєнних дій перемістився на західноукраїнські 

землі, які Б.Хмельницький прагнув приєднати до своєї держави. 29 вересня 

українсько-московське військо під Городком розбило поляків і розпочало 

облогу Львова, звільнивши незабаром усю Галичину. В цей же час, у 

порозумінні з українським гетьманом, проти Польщі успішно воювала 

Швеція, захопивши значну частину польської території, включаючи Краків і 

Варшаву. В політичних зв’язках з Україною прагнула бути Білорусь. 

Здавалося, визріває можливість возз’єднання українських земель під 

гетьманською булавою. Однак знову негативну роль відіграв пресловутий 

зовнішній фактор. З одного боку, проти включення західноукраїнських 

земель до складу козацької України несподівано виступив шведський король, 

поставивши гетьманові вимогу залишити Галичину. З іншого-почалися 

непорозуміння з московитами, що вимагали, щоб усі міста, які вони 

допомагали завойовувати, вважалися здобутком московського царя й 

присягали йому на вірність. До того ж на українські землі вдерлися татарські 

орди, яким необхідно було негайно протидіяти. Все це змусило 

Б.Хмельницького відкласти на певний час справу возз'єднання українських 

земель і повернутися на Подніпров’я. 

Тим часом Москва, занепокоєна успіхами Швеції, пішла на зближення 

з Річчю Посполитою, яка висунула проект обрання московського царя 
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Олексія Михайловича на польський престол після смерті Яна Казимира. У 

травні 1656 р. цар оголосив Швеції війну, а в серпні розпочалися московсько-

польські переговори у Вільно, на які українську делегацію допущено не було. 

На початку листопада було укладене т. зв. Віденське перемир’я, яке перед 

вбачало згоду Московії залишити Україну в складі Речі Посполитої після 

обрання її царя на польський престол. Після цієї, по суті, зрадницької угоди 

військовий союз України з Москвою проти Польщі фактично втратив силу. У 

Чигирині відбулася Рада, де козацька старшина і гетьман присягалися 

спільно боронити Україну, присягалися собі, а не чужим монархам. 

У ситуації, що склалася, головною метою Б. Хмельницького було 

збереження незалежності Української держави та об’єднання у її складі 

західноукраїнських земель. Відповідно, необхідно було подолати опір Речі 

Посполитої, що противилася поверненню українських етнічних територій, 

нейтралізувати Кримське ханство, як союзника останньої, знешкодити 

колонізаторські плани Москви, котрі вона плекала щодо України, а також 

забезпечити спадковість верховної державної влади, як запоруки на майбутнє 

проти можливої міжусобної боротьби за гетьманську булаву. Для досягнення 

цих планів Б.Хмельницький, формально не розриваючи договору з царем, 

насамперед спрямовує свою енергію на створення антипольської коаліції без 

Москви і навіть усупереч її інтересам. До складу союзного об'єднання, крім 

України, ввійшли Швеція, Трансільванія (Семигород), Молдавія, Валахія, 

Бранденбург. 

Протягом першої половини 1657 p. воєнні події розвивалися у 

сприятливому для союзників руслі. Вони розгромили поляків під Замостям, 

захопили Краків, Сандомир, Люблін, Варшаву, інші польські міста. До 

складу Української держави попросилася шляхта Панщини, Берестейщини, 

Волині. Під тиском Б. Хмельницького на приєднання до козацької України 

західноукраїнських земель нарешті погодилася Швеція, до такого ж рішення 

схилялася Трансільванія – держави, які певний час претендували на ці 

території. Це був найвищий злет Української держави, політичний тріумф її 
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творця – гетьмана Б.Хмельницького. Та вже з літа ситуація почала 

змінюватися у гірший бік. Політичні плани анти польської коаліції 

викликали занепокоєння серед сусідніх держав, насамперед Австрії і Данії, 

які підтримали Польщу. Відчувши загрозу своєму існуванню, на захист 

вітчизни піднявся польський народ. В Україні становище ускладнювалося 

хворобою гетьмана, через яку він не міг особисто контролювати хід подій, та 

антиурядовою агітацією московських агентів, що призвела до бунтів серед 

частини козацтва, зокрема в корпусах полковника Ждановича та Юрася 

Хмельницького. Наслідком цього стали поразка та фактичний розпад 

антипольської коаліції. Практично тоді ж Україну вразила ще одна страшна 

звістка: 6 серпня 1657 р. в Чигирині після важко їй виснажливої хвороби 

перестало битися серце видатного сина українського народу 

Б. Хмельницького. Його похорон, на думку дослідників, найімовірніше, 

відбувся 2 вересня в Суботові в Іллінській церкві. Наступником великого 

гетьмана став його син Юрась, якого на цю посаду було обрано на 

Корсунській раді у квітні 1657 р. 

Смерть Б. Хмельницького стала важким ударом для молодої 

Української держави. Ця смерть знаменувала собою завершення першого 

етапу Національно-визвольної революції, основним завоюванням якого стали 

утвердження Української держави, встановлення в ній нової моделі 

соціально-економічних відносин, котра базувалася на дрібній власності 

фермерського типу. 

Історичне значення діяльності Б. Хмельницького: 

- уперше впродовж ХVI–ХVII ст. спромігся об’єднати патріотичні 

сили навколо великої ідеї національного визволення 

- спрямував енергію народу на розбудову соборної держави та 

виборення незалежності 

- сформулював наріжні принципи державної ідеї, що стала 

знаменом у визвольних змаганнях українців упродовж наступних століть 
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- завдяки гнучкій соціально-економічній політиці зумів провести 

державний корабель повз небезпечні «соціальні рифи» і запобігти вибуху 

громадянської війни 

- проводив послідовну і рішучу боротьбу проти стихії розбурханих 

мас і старшинського отаманства, за зміцнення централізації держави і 

встановлення у ній спадкового гетьманату 

- проявив себе блискучим полководцем, сформував боєздатну, 

одну з кращих в Європі національну армію, прийняв статут «Статті про 

устрій Війська Запорозького», збагатив українське військове мистецтво, 

створив розвідку і контррозвідку 

- організував дипломатичну службу, яка забезпечила прорив на 

шляху до визнання Української козацької держави урядами інших країн, 

здобув у сучасників визнання як одного з найкращих тогочасних дипломатів. 

Національно-визвольна війна завершилася для української нації 

поразкою: не вдалося ні створити державу в етнічних межах України, ні 

відстояти незалежність козацької України, хоча за досягнення політичної 

самостійності вона заплатила неймовірно високу ціну. Втрати від воєнних 

дій, голоду, епідемій, захоплення в ясир, переселень до Московії та Молдавії 

становили близько 65‒70 % всього населення України, яке на 1648 р. сягало 

4–5 млн осіб. Страхітливих руйнувань зазнали міста й села; надзвичайно 

великої шкоди було завдано розвитку ремесел, промислів і торгівлі. Усе це – 

негатив революції. 

Позитивне її значення як найбільшої битви в історії української нації 

за незалежність вбачають у тому, що вона: 

- привела до створення (вперше після загибелі в 40-х рр. XIV ст. 

Українського королівства) національної держави, частина якої у формі 

Лівобережного гетьманства проіснувала на правах автономії у складі 

Російської імперії до початку 80-х рр. XVIII ст.; 

- зумовила появу національної державної ідеї, яка стала для наступних 

поколінь українців неписаним заповітом у боротьбі за незалежність; 
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- відіграла вирішальну роль у формуванні нової політичної еліти; 

- стала потужним імпульсом для розвитку національної самосвідомості, 

зокрема ідеології елітарного націоналізму; 

- зумовила закріплення за витвореною державою назви «Україна» й 

започаткувала зміну назви «руський народ» на означення «український 

народ»; 

- пробудила волю нації до самоутвердження й самовираження у формі 

незалежної соборної держави; 

- суттєво збагатила традиції боротьби проти національно-релігійного та 

соціального гноблення; 

- протягом тривалого часу після її завершення козаки, селяни й міщани 

Лівобережної України користувалися плодами її соціально-економічних 

завоювань (навіть матеріали Генерального опису 1765–1769 рр. зафіксували 

численні факти, коли селянські й козацькі поля, городи, сіножаті 

кваліфікувалися як «свої власні», «свої жилі»); 

- служила каталізатором розвитку (переважно в Лівобережній Україні) 

усної народної творчості, мови, освіти, літописання, літератури тощо. 

Національно-визвольна війна спричинила суттєву зміну в 

співвідношенні сил у Східній, Південно-Східній і Центральній Європі (інша 

річ, що не на користь України). Вона різко послабила геополітичні позиції 

Речі Посполитої та Криму й водночас помітно зміцнила роль Московії, яка 

розпочала експансію на захід. Національно-визвольна боротьба українців 

сприяла виборенню Бранденбургом незалежності від Польщі (у 1667 р. її 

уряд відмовився від ленних прав на Східну Пруссію) та зростанню ролі 

Швеції.  
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ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Чому український народ піднявся на боротьбу проти польської 

влади в середині 1648 р.? 

2. Пояснити, чому події середини ХVІІ ст. в Україні  окремі 

науковці трактують як національно-демократичну революцію? 

3. Які факти біографії Хмельницького свідчать про те, що на 

початку Національно-визвольної війни він уже мав великий досвід 

воєначальника та дипломата?  

4. Яких заходів ужив Хмельницький, готуючись до війни? 

5. З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? Чому саме з ним? 

6. Коли та за яких умов був підписаний Зборівський мирний договір?  

7. Чи відповідав Зборівський мирний договір фактичним успіхам 

Національно-визвольної війни? 

8. Коли було підписано Білоцерківський договір і чому він викликав 

народне обурення? 

9. Пояснити, яке місце займав московський напрямок у зовнішній 

політиці Гетьманщини? Обґрунтувати думку. 

10. Що засвідчує про зміну політичних поглядів Б. Хмельницького з 

автономіських на незалежницькі? 

11. Довести унікальність держави Військо Запорізьке (Гетьманщини) 

часів Б. Хмельницького. 
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

Варіант ІІІ 

1. Оформленню українсько-російських стосунків після Переяславської 

ради завершили Березневі статті, затверджені Москвою у березні 1657 року 

А) так;   Б) ні 

2. Позначте місто сучасної Тернопільської області, де був укладений 

польсько-козацький мирний договір, що завершував воєнну кампанію 1648–

1649 р.: 

А) Замостя;   Б) Переяслав;  В) Біла Церква;  Г) Зборів;  Д) Збараж. 

3. Позначте подію національно-визвольної війни, що її стосується 

уривок із цього документа: «Увесь народ, вийшовши з міста, вся чернь 

вітала його. Академія вітала його промовами і вигуками як … спасителя і 

визволителя народу від польського рабства… Патріарх надав йому титул 

найсвятішого князя…»: 

А) обрання Б. Хмельницького козацьким гетьманом; 

Б) проведення Б. Хмельницьким переговорів з польським королівським 

посольством у м. Переяславі; 

В) скликання Переяславської ради; 

Г) вітання і вшанування Б. Хмельницького під час його в’їзду до Києва; 

Д) поховання Б. Хмельницького у с. Суботів. 

4. Позначте причини національно-визвольної війни українського 

народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.: 

А) посилення національного гніту українського населення; 

Б) обмеження прав козацтва; 

В) захоплення Д. Чаплінським родового маєтку Б. хмельницького у 

с. Суботів; 

Г) погіршення становища українських селян та міщан; 

Д) налагодження дружніх стосунків з Московською державою; 
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Е) обмеження релігійно-культурного розвитку українців православного 

віросповідання. 

5. Розташуйте міста, захоплені, оточені чи ті, що пролягали на шляху 

військ Б. Хмельницького в 1648 р., у правильній (хронологічній) 

послідовності: 

А) Пилявці;  Б) Збараж;   В) Корсунь;  Г) Біла Церква; 

   Д) Зборів;   Е) Замостя;  Є) Львів 

6. Позначте рік, коли відбулася подія, описана літописцем Костіном 

Мартіном: “Того ж року государю Василеві довелося влаштовувати весілля 

своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля”: 

А) 1649 р.;   Б) 1650 р.;   В) 1651 р.;  Г) 1652 р.;   Д) 

1653 р. 

7. Встановіть відповідність між датами та подіями: 

 

А) 1-2 червня 1652 р.  

Б) серпень-вересень 1653 р. 

В)  березень 1654 р.  

Г) листопад 1656 р. 

Д) 8 липня 1659 р. 

Е) вересень 1659 р. 

1) ІV Молдавський похід Т. Хмельницького; 

2) обрання гетьманом Юрія Хмельницького; 

3) Віленське перемир’я 

4) Конотопська битва 

5) битва біля гори Батіг  

6) у Москві остаточно ухвалено текст 

московсько-українського договору 

«Березневі статті» 
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Варіант ІІ 

1. Безперечним завоюванням козацької держави стала особиста свобода 

абсолютної більшості українського селянства 

А) так;   Б )ні 

2. Позначте подію, що відбулася найшвидше: 

А) Жванецька битва;  Б) Батозька битва;   В) Берестецька 

битва;  

Г) Пилявецька битва;  Д) Корсунська битва;  Е) Жовтоводська битва. 

3. Позначте подію національно-визвольної війни, що її стосується 

уривок із цього документа: “В одному місці серед болота скупчилися 300 

козаків і хоробро оборонялися проти великого числа оточуючих… 

Залишився один, який боровся протягом трьох годин проти всього 

польського війська”: 

А) оволодіння Б. Хмельницького Січчю;   В) битва під Пилявцями; 

Б) битва біля річки Жовті води;   Г) битва під Берестечком; 

Д) Конотопська битва. 

4. Позначте умови Переяславського договору 1659 р.: 

А) встановлювались мирні відносини зі Швецією; 

Б) заборонялись зносини української держави з іноземними країнами; 

В) київський митрополит мав обиратися духівництвом і козацькою 

старшиною; 

Г) заборона без згоди царя переобирати гетьмана; 

Д) гетьман без згоди Козацької ради не міг призначати і звільняти 

полковників та генеральну старшину; 

Е) виводились російські війська з території Української держави; 

Є) Київська митрополія підпорядковувалась московському патріарху 

Ж) дозволялась вільна зовнішньополітична діяльність 

З) збільшувався контингент царських військ в Києва московські 

гарнізони з воєводами розташовувались у Переяславі, Ніжині, Чернігові, 

Брацлаві, Умані 
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5. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А) битва під Берестечком; Б) Жванецька битва; В) загибель 

Т. Хмельницького; Г) укладення Віленського перемир’я; Д) укладення 

Білоцерківського договору;  Е) обрання гетьманом І. Виговського;  

6. Вкажіть, який з принципів української національної державної ідеї 

сформульований у вислові Б. Хмельницького: “А нас Бог від них увільнив – 

короля ми не обирали і не коронували, і хреста йому не цілували. А вони до 

нас про це не писали і не присилали, і ми волею Божою цим від них стали 

вільні”: 

А) право українського народу на створення власної держави в етнічних 

межах його проживання;   Б) Українська держава як спадкоємиця 

Київської Русі;  

В) незалежність української держави;  Г) соборності української 

держави. 

7. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями: 

А) господар 

Б) протекція 

В)  дипломатія 

Г) контрибуція  

Д) універсал 

Е) Руїна. 

1) примусові грошові стягнення, що 

їх сплачує державі-переможниці 

переможена сторона; 

2) гостра криза української 

державності 2 пол. ХVІІ ст..; 

3) особлива грамота, звернена 

гетьмана до народу,  

4 ) титул князя, володаря Молдови 

5) покровительство 

6) діяльність представників держави 

щодо втілення її 

зовнішньополітичних інтересів  
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ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

Варіант І 

1. б 

2. г 

3. г 

4. а, б, г, е 

5. а, г, д, ж 

6. г 

7. а – 5, б – 1, в – 6,  

г – 3, д – 4, е – 2 

 

Варіант ІІ 

1. а 

2. е 

3. г 

4. б, г, д, е, з 

5. а. б, г, д, е 

6. в 

7. а – 4, б – 5, в – 6,  

г – 1, д – 3, е -2 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

При оцінюванні навчальних досягнень під час виконання СРС з історії 

України враховується: 

- рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж 

періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення 

характерних суттєвих рис історичних явищ і подій; 

- рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, 

розкриття причинно-наслідкових зв᾽язків між подіями; 

- рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з 

історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до 

історичної події, явища, діяча. 

 

Критерії оцінювання відповідей на тести 

Завдання № 1–7 оцінюють по 2 балові за кожну вірну відповідь 

Завдання № 8 оцінюються по 4 бали за кожну вірну відповідь 

 

Максимальна кількість балів – 18, відповідно: 

 

«5» – 13 – 14 балів 

«4» – 10 – 12 балів 

«3» – 8‒ 9 балів 

«2» – 0 – 7 балів 
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ДОДАТОК А 

 

Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького  

1648–1657 pp. 
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ДОДАТОК Б 
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ДОДАТОК В 

 

Характерні ознаки української козацької держави  

Б. Хмельницького 
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ДОДАТОК Г 

 

Структура влади в Українській гетьманській державі 
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ДОДАТОК Ґ 

 

27 липня 1657 р. в Чигирині помер Богдан Хмельницький. Поховали 

гетьмана, як він і заповідав, у рідному хуторі Суботові в Іллінській церкві. 
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ДОДАТОК Д 

 

АНОНІМНИЙ ВІРШ ПРО ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ 1648 – 1657 рр. 

 

Висипався хміль із міха... 

Висипався хміль із міха 

І наробив ляхам лиха, 

Показав їм розуму, 

Вивернув дідчу думу, 

До жовтої водиці 

Наклав їм дуже хмельниці –  

Не могли на ногах стояти, 

Воліли утікати. 

– Гетьманчику-небоже, 

Не туди на Запорожжє! 

Не найдеш гаразд шляху 

У Сидоровій байраку. 

Чи не ти, Степанку-сараче, 

Од козаків гарачий, 

Не ти сь брав їм хутори? 

Єст інші тепер пори! 

От же побірки прокляті, 

Під Очаковим взяті, 

І по пастуші тебунці 

Приїхали к вам ординці. 

Не утікай же, ляху, 

З самого перестраху, 

Аж дай юнаков в табори, 

Готуй деньги за хутори, 

http://izbornyk.org.ua/old17/old17_16.htm#g1#g1
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Юж не будеш їх хати 

Поганцям оддавати, 

Не будеш през суддів брати 

Ані їх воювати. 

Миліш вам жиди-збойці, 

Ніж запорожці-молойці, 

От же маєте кримчухи, 

Дайте їм тепер кожухи. 

От же Хмельницький може –  

Поможи йому, боже, 

Тих куркоїдів бити, 

Як жидів неживити! 

Юж утікають з валів, 

Бояться самопалів, 

Волять татарської юки, 

Ніж козацької руки. 

 


