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«Він поводився так, неначе
був монархом суверенної держави,
й розвинув широку дипломатичну
акцію на міжнародному полі для
зміцнення свого становища»
Д. Дорошенко

Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (1595-1657) –
визначний український політичний
і державний діяч, полководець,
гетьман України (1648-1657). Засновник Української Козацької держави.
Народився майбутній гетьман України у родині українського
шляхтича Михайла Хмельницького. Початкову освіту здобув у
школах Чигирина та Києва. Згодом продовжив навчання в
єзуїтському колегіумі у Львові. Опанував польську та латинську
мови, а з часом ще й турецьку і французьку.
Після 1618 р. Б. Хмельницький розпочав свою службу в складі
Чигиринської сотні реєстрового війська. У серпні 1620 р. він разом зі
своїм батьком рушив до війська коронного гетьмана Станіслава
Жолкєвського, яке готувалося до походу на Молдову. Справжнє
бойове хрещення Богдан прийняв у битві з турками під Цецорою. Ця
битва завершилася не лише нищівною поразкою для коронного
війська, а й загибеллю Богданового батька. Юнак потрапив у полон і
так би й cкінчив своє життя на галерах, якби його не викупила мати,
обмінявши на когось із родовитих турецьких полонених, захоплених
раніше козаками.
Після повернення з полону Богдан брав участь у козацьких
походах на татар і турків, у селянсько-козацьких повстаннях під
проводом Т. Федоровича та П. Павлюка, а згодом – у козацькому
поході під проводом Я. Остряниці та Д. Гуні. Після битви під
Кумейками брав участь у козацькій раді під Боровицею як військовий
писар Війська Запорозького. Богдан був професійним вояком, брав
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участь у багатьох походах і морських експедиціях. На початку 1646
р. він увійшов до складу запорозького посольства до польського
короля Владислава IV, який пообіцяв козакам збільшити реєстр та
відновити права й вольності козацтва.
«Хмельниччина» середини XVII
ст. аж ніяк не була громом з ясного
неба. Раз по раз «республіканський»
спокій Речі Посполитої порушували
шляхетські бунти (конфедерації), а в
1620–1630 рр. серія гучних козацьких
повстань пронеслася й українським
подніпров’ям. Кожний новий спалах
козацької непокори міг перерости у
грандіозне повстання.
Приборкавши козацько-селянські
повстання, польська шляхта посилила свій гніт і свавілля над українським народом. Жертвою цієї політики
став і сам Богдан Хмельницький. У
середині 1640-х років загострилися
відносини Хмельницького з представниками королівської адміністрації, зокрема з чигиринським старостою
О. Конецькольським та підстаростою Д. Чаплинським. Незважаючи на те, що король надав Б. Хмельницькому привілей на право
володіння хутором Суботовим, навесні 1647 р. Д. Чаплинський
захопив хутір і вигнав звідти родину Б. Хмельницького. Останній
упродовж року неодноразово звертався до представників
королівської адміністрації про допомогу, але безрезультатно.
Восени 1647 р. Б. Хмельницький розпочав активні переговори
щодо організації антипольського повстання, але через донос був
заарештований. Завдяки допомозі друзів йому вдалось втекти і разом
із сином Тимошем в грудні 1647 р. він вирушив на Запоріжжя. Там на
початку лютого 1648 р. його було обрано гетьманом, і розпочалася
підготовка до загального повстання проти Польщі.
На початку весни 1648 р. козацька армія під проводом Б. Хмельницького завдала перших нищівних поразок польському війську під
Жовтими Водами та під Корсунем. Це був початок тривалої боротьби
за визволення, який дістав в історичній літературі назву Національновизвольної революції середини ХVІІ ст.
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На початковому етапі національно-визвольної боротьби дії козацької армії на чолі з Б. Хмельницьким були вдалими. Козаки розгромили польське військо під Пилявцями (1648), зайняли низку міст на
Правобережжі та Галичині (1648), організували облогу Львова і навіть здобули Високий Замок, дістали перемогу у битві під Зборовом
(1649), здійснили низку «молдавських» походів на боці союзника
козаків – молдавського господаря Василя Лупулу (1650-1653), розгромили 25-тисячну польську армію у Батозькій битві (1652) тощо.
Навіть невдача під Берестечком (1651) не зупинила Б. Хмельницького.
Однак зміна військово-політичних умов призвела до необхідності
шукати нового союзника. Грабіжницька, зрадлива політика
кримських ханів та пасивність Туреччини, з одного боку, непримиренність Речі Посполитої щодо
Української держави – з другого,
примусили Б. Хмельницького укласти 8 січня 1654 р. на раді в Переяславі військово-політичний союз з
Московським царством.
Частина українського суспільства, зокрема представники козацької
старшини, духовенства та простих
козаків не підтримали угоди й відмовилися присягати цареві. 1656 року російський цар підписав у Вільно
мирний договір між Московією та
Польщею і фактично зрадив переяславські домовленості. В цих умовах Б. Хмельницький вирішив заручитися підтримкою Трансільванії та Швеції. У жовтні 1657 р. він
уклав договір з трансільванським князем Юрієм ІІ Ракоці, який визнав за гетьманом право на «всю Русь до Вісли». Одночасно Б. Хмельницький почав активно налагоджувати дипломатичні відносини зі
шведським королем Карлом Х Густавом. Активізувалися й відносини
гетьмана з Молдовою, Валахією, Австрією, Бранденбургом.
Створена Богданом Хмельницьким за короткий час і в екстремальних умовах бойових дій козацька держава характеризувалася
демократичними пинципами організації. Верховна влада в державі
належала гетьману, який обирався Військом Запорозьким на
козацькій раді в присутності представників інших станів. При
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гетьманові існував дорадчий орган – Рада Генеральної старшини, яка
обговорювала найскладніші питання державного життя та поточні
справи. Водночас на Запорожжі діяла Рада січової старшини на чолі
з січовим отаманом, яка приймала рішення, що стосувалися
Запорізької Січі. Ще одним важливим органом державного
самоврядування були полкові ради, які крім вирішення поточних
питань полкового життя, обирали полкову старшину та полковника.
За час свого гетьманування Б. Хмельницький запровадив
ефективну податкову систему, збирався налагодити карбування
власних грошей, встановив і підтримував дипломатичні стосунки з
багатьма країнами Європи, зокрема з Польщею, Туреччиною,
Молдавією, Австрією, Швецією, Венецією, Трансільванією, які
визнали Україну як суб’єкт міжнародного права.
Водночас він організував ефективну і розгалужену службу
безпеки. Великий канцлер литовський Ольбрахт Радзивілл писав у
своєму щоденнику «про розвідників Хмельницького, котрих він мав
повсюди, навіть у Венеції».
Раптова смерть Б. Хмельницького зупинила його величезну
діяльність, спрямовану на об’єднання всіх українських земель і
зміцнення суверенітету Української держави. У 1657 році Хмельницький тяжко захворів. Перед його смертю на козацькій раді в
Чигирині козаки обрали його наступником неповнолітнього сина
Юрія. Б. Хмельницький помер 6 серпня 1657 р. у своїй резиденції в
Чигирині та був похований в Суботові, у збудованій ним Іллінській
церкві.
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10 фактів про могутнього гетьмана Богдана Хмельницького
[Електронний ресурс] // Amazing Ukraine. – Електрон. текстові дані. –
[Україна],
2020.
–
Режим
доступу:
https://www.amazingukraine.pro/lifestyle/10-faktiv-pro-mogutnogo-getmanabogdana-hmelnyczkogo/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. –

Опис зроблено: 07.12.2020
8 фактів про Богдана Хмельницького [Електронний ресурс] //
Рідна країна. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2010 2020. – Режим доступу: https://ridna.ua/2016/02/8-faktiv-pro-bohdanahmelnytskoho/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис
зроблено:10.12.2020.
Bohdan
Khmelnytsky.
Богдан
Хмельницкий.
Богдан
Хмельницький [Електронний ресурс]: топік англійською мовою //
Dinternal Education. Англійська мова в Україні. – Електрон. текстові
та граф. дані. – [Україна], 2002-2020. – Режим доступу:
https://www.dinternal.com.ua/topics/bohdan-khmelnytsky/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 01.12.2020.
Біографія Богдана Хмельницького [Електронний ресурс]:
реферат // Освіта.ua. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 20072019. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/biograf/23691/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 01.12.2020.
Богдан Хмельницький – видатний український політичний і
військовий діяч, засновник Гетьманщини [Електронний ресурс] //
Facebook. Братство козацького бойового Звичаю «Спас». – Електрон.
текстові та граф. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/bkbz.spas/posts/864797783566992:0, вільний. –
Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 02.12.2020.
Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] // Визвольна війна
Хмельницького. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2020.
–
Режим
доступу:
https://sites.google.com/site/vizvolnavijnahmelnickogo/bogdan-hmelnickij,
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вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено:
13.12.2020.
Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна
енциклопедія. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2020. –
Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Богдан_Хмельницький,
вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено:
01.12.2020.
Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] // Моя Україна. –
Електрон. текстові дані. – [Україна], 2016-2020. – Режим доступу:
https://myukraine.org.ua/bohdan-khmelnytsky/, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 07.12.2020
Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] // Урядовий сайт для
юних громадян. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2020.
– Режим доступу: http://children.kmu.gov.ua/history/persons/1356.html,
вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено:
02.12.2020.
Богдан Хмельницький 1595-1657 [Електронний ресурс] // Музей
становлення української нації. – Електрон. текстові та граф. дані. –
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://www.museumsun.org/person/3/,
вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: англ., укр. – Опис зроблено:
02.12.2020.
Богдан
Хмельницький.
Таємниця
великого
гетьмана
[Електронний ресурс]: бібліографічний список до 360 роковин від
дня смерті гетьмана України, засновника Української гетьманської
держави // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода
гвардія». – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна], 2007-2020. –
Режим
доступу:
http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/bogdanhmelynitsykiy-tayemnitsya-velikogo-getymana/, вільний. – Заголовок з

екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 01.12.2020.
Богдан Хмельницький: цікаві факти про легендарного гетьмана
[Електронний ресурс] // Вести Терновки. – Електрон. текстові дані. –
[Україна], 2020. – Режим доступу: http://vistiternivki.com.ua/?p=16541,
8

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено:
11.12.2020.
Герей, В. Богдан Хмельницький: цікаві факти [Електронний
ресурс] / В. Герей // На скрижалях. – Електрон. текстові дані. –
[Україна],
2020.
–
Режим
доступу:
http://naskryzhalyah.blogspot.com/2016/03/blog-post_39.html, вільний. – Заголовок
з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 11.12.2020.
Замлинський, В. Богдан Хмельницький [Електронний ресурс] /
В. Замлинський // Правителі України. Портрети. Життєписи.
Матеріали. – Електрон. текстові дані. – [Україна], 2020. – Режим
доступу: http://pravyteli.national.org.ua/lib/chmielnicki_2.html, вільний. –
Заголовок з екрана. – Мова: укр. – Опис зроблено: 01.12.2020.
Куренная, Д. Переяславська угода з Москвою. Про що йшлося?
[Електронний ресурс] / Д. Куренная // Радіо Свобода. – Електрон.
текстові та граф. дані. – [Україна], 2020. – Режим доступу:
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29700051.html, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова: рос., укр. – Опис зроблено: 02.12.2020.

Лук'янюк, В. Гетьман Богдан Хмельницький [Електронний
ресурс] / В. Лук'янюк // Цей день в історії. – Електрон. текстові та
граф. дані. – [Україна], 2001-2020. – Режим доступу:
https://www.jnsm.com.ua/h/0204T/, вільний. – Заголовок з екрана. –
Мова: укр. – Опис зроблено: 07.12.2020.
Палтаджян, О.Ш. Богдан Хмельницький – видатний полководець [Електронний ресурс] / О.Ш. Палтаджян // Харківський
історичний музей імені М. Ф. Сумцова. – Електрон. текстові дані. –
[Україна], 2020. – Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsovconference/2008/article.html?n=157, вільний. – Заголовок з екрана. –
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